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Porządek obrad

68. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

2. Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

3. Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

4. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

5. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

8. Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

9. Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

10. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach.

11. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz  
z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego.

12. Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych.

13. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

14. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 

18. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego. 

19. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szyma-
nowskiej.

20. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2018. 

21. Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 



22. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimen-
tacyjnych. 

23. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. 

24. Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Paweł Szrot

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  – Mikołaj Paweł Pawlak

Narodowy Fundusz Zdrowia  – prezes Andrzej Jacyna

Ministerstwo Energii  – sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski

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

Ministerstwo Infrastruktury  – podsekretarz stanu Andrzej Bittel 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  – sekretarz stanu Artur Soboń

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Szymon Giżyński 

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski 
  – sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk  

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Janusz Cieszyński 
  – podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

Naczelna Rada Adwokacka  – sekretarz  Rafał Dębowski 

Liga Morska i Rzeczna  – prezes Andrzej Królikowski 

Société Maria Szymanowska  – prezes stowarzyszenia Elżbieta Zapolska-Chapelle





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte ósme posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Marka Pęka oraz pana senatora Roberta 
Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie pan se-
nator Robert Dowhan.

Bardzo proszę panów sekretarzy o zajęcie miejsc 
przy stole prezydialnym.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym dru-

gim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o dokumen-
tach publicznych, do ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę panie i panów senatorów… 

Przepraszam bardzo, ale chyba państwo nie zauwa-
żyliście, że rozpoczęliśmy.

Czy jest wniosek o przerwę? Nie.
Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym dru-

gim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o dokumentach 
publicznych i do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw.

Ponadto Sejm na siedemdziesiątym trzecim 
posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz niektórych innych ustaw, do ustawy 
o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, 
do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobi-
stych oraz niektórych innych ustaw, a także więk-
szość poprawek do ustawy o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych.

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

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

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 9 paź-
dziernika 2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał 
Senatowi informację o funkcjonowaniu centrów 
i klubów integracji społecznej w latach 2016–2017. 
Zawarta jest ona w druku nr 983. W dniu 26 paździer-
nika 2018 r. skierowałem tę informację do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Komisje zapoznały się z informacją i po-
informowały mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu siódmego, punk-
tu dziesiątego oraz punktu osiemnastego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji 
w sprawie tych punktów zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-
tu dwunastego, tj. ustawy o zmianie ustawy o służbie 
zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu trzeciego. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

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

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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68. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

(marszałek S. Karczewski) obecnego posiedzenia zostanie uzupełniony o punkty 
dotyczące: ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2018; ustawy o zmianie ustawy o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów; ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimenta-
cyjnych; ustawy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej; ustawy 
o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów, a więc będzie to 5 ustaw.

Przypominam państwu senatorom, że podpisy 
elektroniczne dla przewodniczących i wiceprzewod-
niczących komisji senackich będzie można odbierać 
w sali nr 179 dziś w godzinach 12.00–14.00 oraz jutro 
w godzinach 11.00–13.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi 
Morskiej i Rzecznej.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posiedze-
niu przedstawicieli władz Ligi Morskiej i Rzecznej 
na czele z prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, pa-
nem Andrzejem Królikowskim, wiceprezesem Ligi 
Morskiej i Rzecznej, panem Markiem Padjasem, 
wiceprezesem Ligi Morskiej i Rzecznej, panem 
Wacławem Kowalskim, i sekretarzem generalnym 
Tadeuszem Kuśmierskim. Bardzo serdecznie panów 
witam. Dzień dobry. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 937, a sprawozdanie komisji – w druku nr 937 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jerzego Wcisłę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście! Członkowie Zarządu Ligi Morskiej 
i Rzecznej! Szanowni Państwo!

Inicjatywa ustanowienia roku 2019 Rokiem Ligi 
Morskiej i Rzecznej zrodziła się w grupie senatorów 
i posłów, którzy tworzą Parlamentarny Zespół do 
Spraw Rozwoju Dróg Wodnych. Ten zespół liczy ok. 
30 parlamentarzystów, w tym 11 senatorów, i to ta 
grupa senatorska jest spiritus movens tego zespołu. 
Projekt uchwały o roku Ligi Morskiej i Rzecznej zo-
stał zgłoszony do Senatu.

25 czerwca zespół podjął uchwałę o wystąpieniu 
z inicjatywą ustanowienia przez Senat roku 2019 

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

Państwo Senatorowie, informuję, że w przypad-
ku braku wniosków o charakterze legislacyjnym do 
punktu pierwszego głosowanie nad tym punktem od-
będzie się bezpośrednio po jego rozpatrzeniu. Jeśli 
zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne, głosowanie 
zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach 
i po przygotowaniu sprawozdania komisji w tej spra-
wie.

Głosowania nad punktem drugim, tj. wyrażeniem 
zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka, oraz 
punktem trzecim, tj. ustawą o zmianie ustawy o służ-
bie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, odbędą 
się bezpośrednio po rozpatrzeniu punktu trzeciego. 
Jeśli zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne do punk-
tu trzeciego, to głosowania zostaną przeprowadzone 
po przerwie w obradach i po przygotowaniu spra-
wozdania komisji.

Informuję, że dziś obrady będą trwały do godziny 
18.00. Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 10.15 
od rozpatrzenia punktu dziewiętnastego: drugie czy-
tanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 
2019 Rokiem Marii Szymanowskiej. Bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania 
nad projektem uchwały. Punkt piętnasty, tj. drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego, rozpatrzymy jutro 
w godzinach wieczornych. Trzeciego dnia obrad, tj. 
w piątek, obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od 
rozpatrzenia punktu osiemnastego: drugie czytanie 
projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym 
Palestry Państwa Polskiego. Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania nad 
projektem uchwały. No, gdyby był wnioski legisla-
cyjne, to po przerwie.

Informuję, że wszystkie pozostałe głosowania 
zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu.

W piątek 14 grudnia od godziny 11.00 do godzi-
ny 12.30 zostanie ogłoszona przerwa w obradach, 
w trakcie której odbędzie się parlamentarne spotkanie 
opłatkowe w Sejmie o godzinie 12.00… Przepraszam, 
o godzinie 11.00 odbędzie się parlamentarne spotka-
nie opłatkowe w Sejmie, a o 12.00 otwarcie wystawy 
„KUL uniwersytetem niepodległej Polski 1918–2018”, 
to będzie na parterze.

Pragnę poinformować państwa, że jutro po wzno-
wieniu obrad o godzinie 10.15, po przygotowaniu 
sprawozdań przez komisje senackie, porządek obrad 
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Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

(senator sprawozdawca J. Wcisła) Liga skupia się od wielu lat na promowaniu rozwo-
ju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turysty-
ki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Bardzo 
dba o budowanie świadomości, że jesteśmy krajem 
morskim. Może dzisiaj ma to mniejsze znaczenie, ale 
w okresie przedwojennym Polacy byli dalecy od my-
ślenia, że Polska jest krajem morskim. To Liga Morska 
i Rzeczna budowała przekonanie, że morskość jest 
dla Polski ważna. Można powiedzieć, że liga uczyła 
nas być krajem morskim. Wygenerowała wtedy hasło 
„Nie ma Polski bez morza i nie ma morza bez floty 
wojennej”. W okresie międzywojennym jej działanie 
było bardzo ważne. Wtedy nie było przekonania, że 
budowanie sektora morskiego jest dla Polski ważne. 
Liga założyła Fundusz Obrony Morskiej i zbierała 
pieniądze m.in. na okręt podwodny imienia marszałka 
Piłsudskiego. Obecnie liga promuje hasło „Trzymajmy 
się morza”.

Działania ligi przed wojną miały też duże zna-
czenie dla rozpoczęcia budowy portu handlowego 
w Gdyni. Sejm przyjął odpowiednią ustawę w 1922 r. 
w dużej mierze pod wpływem działań ligi. W śro-
dowisku ligi rodziły się projekty portów w Tczewie, 
w Warszawie na Pradze i na Saskiej Kępie, projekt 
regulacji Wisły i tworzenia drogi wodnej, o której 
mówiłem, Bałtyk – Adriatyk, połączenia tych dwóch 
mórz.

I też ważną informacją jest to, że przed wojną 
Liga Morska i Rzeczna była w zasadzie najwięk-
szym polskim stowarzyszeniem. W 1939 r. liczyła 
ona 993 tysiące członków, prawie milion członków 
skupionych było wokół Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Członkami, ludźmi związanymi z Ligą Morską były 
takie osoby jak marszałek Piłsudski, prezydenci, prof. 
Mościcki i Stanisław Wojciechowski, premier Ignacy 
Paderewski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, 
biskup Okoniewski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, 
Julian Rummel czy Stefan Żeromski. Oni wszyscy 
byli związani z Ligą Morską i Rzeczną.

Po wojnie liga także szybko odbudowała swoje 
szeregi, w 1953 r. liczyła już pół miliona członków. 
Niestety to był zły rok dla Ligi Morskiej i Rzecznej, 
ponieważ Biuro Polityczne PZPR zlikwidowało ligę, 
włączając ją do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Praktycznie 
oznaczało to likwidację ligi, a jej ówczesny prezes 
Adam Mohuczy zmarł torturowany w więzieniu. 
Zresztą nie tylko on trafił w tym czasie do więzienia. 
Był on więźniem czasów komunistycznych.

Reaktywacja ligi nastąpiła w 1981 r., reaktywo-
wana była jako Liga Morska, i w 1999 r., tak jak już 
wspomniałem, została przywrócona nazwa Liga 
Morska i Rzeczna.

Taka wzmożona działalność ligi obserwowana 
jest od lat dziewięćdziesiątych. W 2010 r. pojawił 
się memoriał ligi w sprawie likwidacji zaniedbań 
i rozwoju wodnych sektorów gospodarki w Polsce. 

Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Są 2 podstawowe 
powody, dla których chcielibyśmy, aby ten rok był 
Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pierwszy jest taki, że Liga Morska i Rzeczna liczy 
sobie 100 lat. Jest, można powiedzieć, równolatką 
Polski niepodległej, a nawet jest od niej starsza o mie-
siąc i tydzień, bo inicjatywa utworzenia ligi zrodziła 
się 1 października 1918 r.

Drugi powód jest taki, że rok 2019 to jest rok, 
w którym będziemy konsultowali ogromny program, 
pierwszy taki program w Polsce powojennej, rewi-
talizacji naszych dróg wodnych. Ja będę o tym za 
chwilę mówił. Projekt, który jest dzisiaj rządową stra-
tegią rozwoju dróg wodnych… Zanim powstała taka 
strategia, w 2010 r. został złożony prawie identyczny 
projekt przez Ligę Morską i Rzeczną. To będzie też 
okazja do tego, by powiedzieć, że te projekty mają 
swoją przedwojenną historię.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, wczoraj było spotkanie kon-

sultacyjne, które dotyczyło rozwoju międzynarodo-
wej drogi wodnej E40. Na terenie Polski dotyczy to 
głównie Wisły. Przed wojną Liga Morska i Rzeczna 
postulowała, by wykorzystać gospodarczo połączenie 
między…

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Senatorze. Przepraszam państwa, bardzo proszę 
o ciszę. To przeszkadza w sprawozdawaniu. Proszę 
bardzo.)

Liga Morska i Rzeczna postulowała przed woj-
ną, by zagospodarować drogę wodną łączącą Morze 
Bałtyckie i Morze Czarne. Chodziło o Wisłę i Dniepr. 
Dzisiaj jest to 1 z 9 głównych arterii europejskich, 
której wykorzystanie jest uznawane za etap przecho-
dzenia z energochłonnego, niszczącego środowisko 
transportu kołowego na transport rzeczny. Można 
powiedzieć, że po 90 latach wracamy do idei, które 
głosiła Liga Morska i Rzeczna.

W listopadzie w Senacie była wystawa o stuleciu 
Ligi Morskiej i Rzecznej. Można było zapoznać się 
z historią ligi. Wystawę otwierała pani marszałek. Ja 
powiem kilka słów o tej historii.

Tak jak już wspomniałem, 1 października 1918 r. 
było spotkanie inicjujące powstanie ligi, wtedy 
pod nazwą Stowarzyszenie Pracowników na Polu 
Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. Nazwa zmieniała 
się wielokrotnie. Liga Morska i Rzeczna nosiła też 
nazwy: Towarzystwo „Liga Żeglugi Polskiej”, Liga 
Morska i Kolonialna, Liga Morska. W 1924 r. przyjęła 
nazwę, która obowiązuje dzisiaj. Po okresie nieist-
nienia w PRL w 1999 r. liga powróciła do tej nazwy.
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(senator sprawozdawca J. Wcisła) Głosowało 72 senatorów, 72 było za, nikt nie 
głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 1)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi 
Morskiej i Rzecznej. (Oklaski)

Bardzo proszę pana prezesa Ligi Morskiej 
i Rzecznej o podejście do stołu prezydialnego.

(Wszyscy wstają)
(Wicemarszałek Maria Koc wręcza uchwałę) 

(Oklaski)
Czy chce pan parę słów powiedzieć?
(Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej 

Królikowski: Tak, jeśli mógłbym.)
Bardzo proszę.

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej  
Andrzej Królikowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W imieniu Zarządu Głównego Ligi Morskiej 

i Rzecznej i członków ligi, to jest ponad 50 tysięcy 
osób w dniu dzisiejszym, a są to i dorośli, i młodzież… 
Działamy w świadomości, że chcemy budować Polskę 
morską. Myślę, że przeświadczenie to mamy dzięki 
naszym pionierom w osobach pana kadm. Kazimierza 
Porębskiego, pana Antoniego Garnuszewskiego, pana 
Mariusza Zaruskiego. To są ci ludzie, którzy byli fila-
rami budowy Polski morskiej. Nie możemy zapomi-
nać o ekonomii, czyli o działalności pana Eugeniusza 
Kwiatkowskiego – on tworzył podwaliny nie tylko 
okręgu centralnego, na południu Polski, ale i tego 
brzegu polskiego, działał, żeby go zagospodarować.

Pozwólcie państwo, że bardzo serdecznie w imie-
niu nas wszystkich, członków ligi, w imieniu dzieci 
i młodzieży, w imieniu tych, którzy chcą korzystać 
z naszych rzek, którzy chcą widzieć Polskę morską 
poprzez piękne porty, poprzez ogólnoświatowy zasięg 
żeglugi… Bo w dniu dzisiejszym żegluga dociera do 
wszystkich krajów świata. Jest to bardzo ważne, bar-
dzo ważne nie tylko dla tych ludzi, którzy są z morza 
i są dla tego morza. Chcemy być krajem wiodącym 
w świecie i w tym kierunku zmierzamy. Tego mojej 
Niepodległej życzę i życzę tego wszystkim państwu.

Pozwólcie państwo… Chciałbym skorzystać 
z okazji i na ręce pani marszałek przekazać, dla 
wszystkich państwa, w takt tej pięknej melodii, jaką 
jest polonez…

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę Miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj Jej siłę Swą siłą”.
Chcielibyśmy złożyć z tego miejsca serdeczne 

życzenia wszystkim państwu, Polsce niepodległej, 
narodowi polskiemu, wszystkim tym, którzy kochają 
morze i chcą trzymać się morza. To hasło od 335 lat, 

Ten memoriał niesie podobne przesłania do tych, 
które znajdujemy dzisiaj w strategii rozwoju dróg 
wodnych w Polsce. Co ciekawe, ten memoriał został 
przyjęty na posiedzeniu, na konferencji w Senacie 
25 lutego 2010 r. Tak się jakoś składa, że Liga 
Morska i Rzeczna zawsze była bardziej związana 
z Senatem niż z Sejmem, stąd pomysł, abyśmy my 
podjęli taką uchwałę, jest niejako kontynuacją pew-
nej już tradycji.

Dzisiaj Liga Morska i Rzeczna skupia się na dzia-
łaniach promujących kulturę przebywania nad wodą, 
organizuje spływy, flisy, także tradycyjnych łodzi. 
Działacze ligi uczestniczą w pracach różnych gre-
miów, stowarzyszeń, w działaniach na rzecz rewi-
talizacji polskich dróg wodnych, także morskich, są 
m.in. członkami Parlamentarnego Zespołu do Spraw 
Rozwoju Dróg Wodnych, członkami zespołu eksperc-
kiego, a to jest chyba jedyny zespół parlamentarny, 
który już w statucie ma zapisane, że współpracuje 
z zespołem eksperckim. Ten zespół skupia ok. 40 
osób, także wiele osób, które prowadzą działalność 
naukową.

24 października odbyło się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej. Komisja Ustawodawcza przyjęła jed-
nogłośnie projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2019 
Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Dokonano pewnych 
poprawek, można powiedzieć, redakcyjnych czy uści-
ślających pewne fakty historyczne. Innych uwag nie 
było. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Jerzego 
Wcisłę.

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania 

nad projektem uchwały o ustanowieniu roku 2019 
Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Kto z państwa jest za podjęciem uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(prezes A. Królikowski) dzin uchodźców z krajów objętych konfliktami, ale 
takich rodzin, w których są małe dzieci, czyli które 
właściwie wchodziłyby w zakres pana działalności 
jako rzecznika praw dziecka. Mnie się wydaje, że 
Polska dotąd była i jest stanowczo i dość radykalnie 
przeciwna przyjmowaniu wszelkich uchodźców, jed-
nak wśród nich często są rodziny z małymi dziećmi. 
Chodzi mi o pana stosunek do tej kwestii i możliwość 
interwencji w tej sprawie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę bardzo. 

Będziemy blokować po 3 pytania.
(Senator Marek Borowski: Grupować.)

Senator Mieczysław Augustyn:

Proszę pana, mnie ciekawi pana życiorys. Bardzo 
wiele organizacji, które do nas piszą, podnoszą, że 
nie ma pan odpowiedniego zapisanego ustawą pię-
cioletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i na ich 
rzecz. Proszę się do tego odnieść i wykazać, jeżeli 
jest inaczej. Bo jest rzeczywiście zadziwiające, że tak 
wiele podmiotów, z którymi teoretycznie powinien 
pan współpracować, kwestionuje pana kwalifikacje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Filip Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Proszę pana, ja chciałbym zapytać o taką dość 

specyficzną rzecz. Nie wiem, czy pan ma wiedzę na 
ten temat. My jakiś czas temu przecież głosowaliśmy 
tutaj nad kandydaturą rzecznika praw dziecka, która 
przeszła przez Sejm, nad kandydaturą pani Agnieszki 
Dudzińskiej. My głosowaliśmy przeciwko, ale wia-
domo, kto w tej Izbie ma większość i kto może o tym 
wyborze zadecydować. I dość nieoczekiwanie, bo 
przecież taka sama większość jest w Sejmie i taka 
sama większość jest w Senacie, kandydatura, która 
przeszła w Sejmie, odpadła w Senacie. Czy panu są 
może znane powody, przyczyny, dlaczego tak się stało 
i dlaczego w związku z tym dzisiaj głosujemy czy 
będziemy głosować nad pana kandydaturą? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę bardzo, oddaję panu głos.

przesłanie Stanisława Staszica, jest aktualne do dnia 
dzisiejszego, i to jest przewodnia myśl Ligi Morskiej 
i Rzecznej: trzymajmy się morza. Dla wszystkich pań-
stwa wesołych świąt i spokojnego roku 2019. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Dziękuję za ży-

czenia. Przekażę panu marszałkowi. Dziękuję bardzo.
(Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej 

Królikowski: Piękna kolęda, piękna pieśń… 
Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo.)

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu pre-
zesowi.

Szanowni państwo, przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu drugiego porządku obrad: wyrażenie 
zgody 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 pana Mikołaja 
Pawła Pawlaka. Uchwała Sejmu w tej sprawie zawarta 
jest w druku nr 1033.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu powołane-
go przez Sejm rzecznika praw dziecka, pana Mikołaja 
Pawła Pawlaka. Witam pana bardzo serdecznie.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Dzień dobry.)

Przypominam, że Senat przed podjęciem uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika 
praw dziecka może wezwać kandydata na to stano-
wisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi 
na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tania panu Mikołajowi Pawłowi Pawlakowi lub też 
prosić o złożenie wyjaśnień?

Są pytania.
Zapraszam bardzo serdecznie pana na mównicę, 

bo na pewno będzie sporo pytań do pana.
Pan profesor Kazimierz Wiatr… Nie. Pan senator 

Piotr Wach, tak?
(Senator Piotr Wach: Tak.)
Dobrze. Bardzo proszę. Pan profesor Piotr Wach, 

potem pan Mieczysław Augustyn, a potem pan Jan 
Filip Libicki.

Proszę bardzo, Panie Profesorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym zapytać o to, jak pan będzie interwe-

niował i jak Polska powinna reagować w sprawie ro-
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charakteru na tyle publicznego… Nie byłem widocz-
ny w mediach, na portalach społecznościowych, nie 
organizowałem Dnia Dziecka, nie organizowałem 
spotkań z dziećmi, być może nie zajmowałem się też 
wychowywaniem stricte w rozumieniu ustawy. Ale 
przepis ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka – jako 
prawnik muszę go przeanalizować chociaż co do tego 
– wymaga pracy z dziećmi lub na rzecz dzieci, a jed-
nocześnie, Szanowni Państwo, nie ustala katalogu za-
wodów czy umiejętności, uprawnień, jakie powinien 
mieć kandydat. Czyli ustawodawca, państwo również, 
dał sobie możliwość szerokiej interpretacji, właśnie 
dzisiaj, tutaj, a 2 tygodnie temu w Sejmie, tak aby wy-
brać spośród tych, którzy pracowali na rzecz dzieci. 

Na czym polegała moja praca na rzecz dzieci 
trwająca od kilkunastu lat? W życiu są sytuacje 
trudne, którymi ludzie się nie chwalą. Są sytuacje, 
które wymagają zamkniętych drzwi – i tak nawet 
stanowią przepisy dotyczące postępowań sądowych, 
cywilnych, karnych, przeróżnych – kiedy sprawy 
dotyczące dzieci są rozstrzygane np. przez sądy. Są 
to sprawy rodzinne, o kontakty, o alimenty. Przecież, 
Szanowni Państwo, zwykła sprawa, błaha, można by 
powiedzieć, o alimenty to sprawa, w której powodem 
jest dziecko, ono chce zapewnić sobie jakieś prawa 
socjalne, należne mu od rodzica czy od wychowaw-
cy. Tych spraw było mnóstwo, Szanowni Państwo. 
Cała moja działalność, również związana z tą dru-
gą częścią mojego wykształcenia, kanonistyczną, 
była nakierowana na rodzinę. Zatem skoro dziecko 
i rodzina, to również te najtrudniejsze problemy. 
Obecnie w mediach wielokrotnie słyszymy o tych 
najtrudniejszych, medialnych sprawach, kiedy to 
dzieci są zabierane z domu, być może giną albo zda-
rzają się różne inne tragiczne sytuacje, ale wiele jest 
spraw – były ich dziesiątki, setki, a nawet tysiące 
przez te 2 lata, od kiedy jestem w ministerstwie – 
które nie są przedstawiane medialnie, chociaż są 
indywidualnie załatwiane. I nikt nie kwestionuje, że 
przez ostatnie 2,5 roku w ministerstwie to kryterium 
formalne wypełniałem.

A nie mógłbym go wypełniać, gdyby nie doświad-
czenie wzięte z praktyki. Przyszedłem do minister-
stwa jako ekspert, praktyk, specjalista właśnie od 
spraw dzieci. Co jest tego wyrazem? Akurat tak się 
zbiegło, że wczoraj, 11 grudnia, projekt zmian kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego – to jest chyba najwięk-
sza reforma tego kodeksu od czasu jego powstania, 
dotycząca właśnie władzy rodzicielskiej, alimentów, 
tych spraw, które dotykają najbardziej dzieci – trafił 
do Stałego Komitetu Rady Ministrów i być może 
jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony rządowi.

Co więcej, Szanowni Państwo, swoje doświad-
czenie zdobywałem właśnie w tych najtrudniejszych, 
niemedialnych sprawach, w przypadku których po 
wyjściu z sali rozpraw, z sali posiedzeń czy z jakiegoś 

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To wielki zaszczyt móc stanąć dzisiaj przed pań-

stwem i odpowiadać na pytania. Tak jak sygnalizo-
wałem w trakcie obrad komisji sejmowej, najtrudniej 
jest bronić siebie. Jako adwokat mogę powiedzieć, że 
bronienie klientów ma inną formę, być może mniej 
emocjonalną, natomiast siebie bronić jest trudniej.

Wrócę do pytań panów senatorów. Zacznę od py-
tania pierwszego o stosunek do interwencji w sprawie 
rodzin uchodźców, dzieci. Szanowni Państwo, rolą 
rzecznika praw dziecka jest ochrona w szczególno-
ści tych praw wymienionych w ustawie, ale oczywi-
ście to jest katalog otwarty, pozostający jeszcze do 
doprecyzowania, jeśli chodzi o konkretną działal-
ność. Niewątpliwie wielkim problemem są konflikty 
zbrojne na świecie. Tu uprzejmie zwracam uwagę 
i sygnalizuję, że dotychczas, pomijając całokształt 
i zobowiązania, które być może były nakładane na 
Rzeczpospolitą, Polska starała się w tych najtrud-
niejszych przypadkach, jak chociażby związanych 
z różnymi uszkodzeniami ciała czy katastrofami do-
tyczącymi dzieci… Polska wielokrotnie przyjmowała 
dzieci bezpośrednio i służyła obsługą medyczną, to 
miało miejsce w wielu przypadkach, również związa-
nych z konfliktami zbrojnymi, w tym w Syrii, i różny-
mi tego typu zdarzeniami. Co do całokształtu polityki 
państwa w kwestii imigracji, to oczywiście jest to 
sprawa, która pozostaje w gestii władzy wykonawczej 
i władzy parlamentarnej, czyli ustawodawczej, a kwe-
stia ochrony dzieci przebywających na terytorium 
Polski… Rzecznik nie ma takich możliwości, aby 
poza granicami Polski działać w pełnym zakresie, 
wykorzystując wszystkie swoje kompetencje, ale je-
żeli już dojdzie do sytuacji, że dziecko i rodzina będą 
przebywać na terytorium Polski, to jako rzecznik taką 
ochroną będę obejmował każde dziecko.

Co do pytania pana senatora Augustyna o życiorys 
i doświadczenie, to powiem tak… Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze, za to pytanie, bo ono jest jednym 
z głównych, ta wątpliwość też jest jedną z głównych 
wątpliwości pojawiających się w ciągu ostatnich kilku 
tygodni, od momentu pojawienia się mojej kandyda-
tury, poprzez prace komisji sejmowej, głosowanie 
w Sejmie, do teraz, tak jak widać, również w Wysokiej 
Izbie. Szanowni Państwo, doprecyzowując ten aspekt 
wymogu formalnego, który w zasadzie spełniam… 
Pierwsza kwestia jest taka, że dzisiaj mija 13 lat – to 
jest okrągła rocznica, 12 grudnia – od czasu, gdy 
zostałem członkiem łódzkiej Izby Adwokackiej. To 
było w 2005 r. Od tamtego momentu nieustająco je-
stem członkiem tej izby. Moja działalność nie miała 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) w stronę swojej dziedziny. Teraz przyszła pora na 
prawnika. Jeśli chodzi o przyczyny takiego, a nie 
innego głosowania nad poprzednimi kandydaturami, 
to proszę, Panie Senatorze, zwolnić mnie z odpowie-
dzi, bo nie wiem, z czego to wynikało. Nie było mnie 
tutaj. Byłem tamtego dnia w pracy i przygotowywa-
łem dokumenty dla pani Agnieszki Dudzińskiej, bo 
wiedziałem, że potrzebowała ona wsparcia, współ-
pracy w zakresie informacji, właśnie takich typowo 
urzędowych, dotyczących praw dzieci. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jako dyrektor departamentu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości odpowiadał pan za nadzór nad 
schroniskami dla nieletnich, zakładami poprawczy-
mi, pełnił pan nadzór nad tymi instytucjami. Jak 
pokazują rozliczne badania, jak również dość często 
pojawiające się informacje medialne i prasowe o nie-
prawidłowościach w tych placówkach, w szczególno-
ści o przypadkach łamania praw dziecka… Co pan 
jako osoba nadzorująca te instytucje uczynił, aby tę 
sytuację, często dramatyczną, zmienić i poprawić? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Paweł Pawlak: Odpowiedź, tak?)
Tak.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Szanowny Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Tak, nad-

zór nad zakładami pozostaje w mojej gestii do dzisiaj, 
bo nadal wykonuję te obowiązki. Zakłady poprawcze, 
schroniska to jest tylko jeden z elementów całego syste-
mu wynikającego z przepisów ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich w sytuacji, gdy nieletni jest zde-
moralizowany lub popełnia czyn karalny. Jest to jeden 
z drobnych trybików, ale dosyć istotny, ponieważ do 
tych zakładów trafiają nieletni oraz dzieci, trafiają tam 
dzieci, które dopuściły się niekiedy najbardziej okrut-
nych czynów. Tak to niestety jest. Można powiedzieć, 
że w zakresie… Zakłady poprawcze, schroniska mają 
znakomitą ofertę edukacyjną i wychowawczą dla dzie-

spotkania u specjalisty dziękowali mi co najwyżej ro-
dzice albo samo dziecko. Tak, nie chwaliłem się tym.

Wiele instytucji i organizacji pozarządowych, 
w tym również dotychczasowy rzecznik praw dziec-
ka, podnosiło konieczność powołania, chociażby 
w prawie rodzinnym, takiej instytucji jak adwokat 
dziecka. Bo jest tak, że prawo postępuje za życiem 
– najpierw jest jakaś potrzeba, a później ustanawia 
się przepis. Być może faktycznie istnieje potrzeba 
wprowadzenia adwokata dziecka, bo teraz w tych 
najtrudniejszych postępowaniach sądowych obrońcą 
dziecka, w cudzysłowie jego adwokatem, jest sąd. 
Istnieje taki postulat, żeby był tam ktoś jeszcze – 
nie rodzice, którzy się kłócą o dziecko, rozgrywają 
to dziecko między sobą, tylko ktoś, kto by patrzył 
z perspektywy dziecka. Szanowni Państwo, ja od 
kilkunastu lat, mimo że nie było takiego przepisu, 
w codziennej pracy starałem się to właśnie robić. 
Starałem się być adwokatem dzieci, nawet w takich 
sprawach, których tutaj nie poruszano, w sprawach 
dotyczących przepisów karnych, kiedy to dziecko 
było pokrzywdzonym. Dziecku należy się wówczas 
kurator, taka właśnie zewnętrzna instytucja.

Szanowni Państwo, co do mojego doświadczenia, 
to oczywiście zostało ono pierwotnie ocenione przez 
pana marszałka, który zgłaszał moją kandydaturę, 
a później przez komisję sejmową i przez Sejm, cho-
ciażby w głosowaniu. Mam nadzieję, że to uzupeł-
niające wyjaśnienie dotyczące doświadczenia, tego 
wymogu 5-letniego okresu pracy na rzecz dzieci, 
bronienia dzieci przed instytucjami, przed organa-
mi… Powiem o pewnym kazusie. Czy było to obroną 
dziecka? Zwracam się z takim właśnie pytaniem. Czy 
można mówić o obronie dziecka, gdy przychodzą ro-
dzice z niepełnosprawnością intelektualną i okazuje 
się, że dziecko, też niepełnosprawne intelektualnie, 
odziedziczyło po jakimś dalekim wujku majątek 
spadkowy z olbrzymimi długami? I oni nie mają 
bladego pojęcia, co z tym fantem zrobić, bo dziecko 
odziedziczyło ogromne długi. Czy wyprostowanie, 
odkręcenie tej sytuacji prawnej nie jest ochroną tego 
konkretnego dziecka? Pozostawiam to Wysokiej Izbie 
do rozważenia. W ten sposób prezentuję swoje do-
świadczenie i udzielam precyzyjnej informacji na 
temat wykonywanych czynności na rzecz dzieci.

Zwracam się do pana senatora. Trzecie pytanie 
dotyczyło poprzednich wyborów, poprzednich kandy-
datów. No, było ich wielu. Szanowny Panie Senatorze, 
Wysoka Izbo, nie wiem, jakie były przyczyny takiego, 
a nie innego głosowania. Sygnalizowałem, przypo-
minałem przed komisją sejmową, że byli wieloracy 
kandydaci. Był lekarz, psycholog, socjolog, nauko-
wiec, a teraz staje przed wami prawnik. Każdy z tych 
kandydatów ciągnął, że tak powiem, w swoją stronę, 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) dzieć, rozbitych czy niepełnych rodzinach jest wiel-
kim problemem. I to jest wielki problem dla całego 
społeczeństwa, ponieważ później to właśnie, że tak 
powiem, promieniuje na różne zachowania, na różne 
modele wychowania i na zachowania dzieci, w tym 
również tak, że w konsekwencji w tych najbardziej 
drastycznych przypadkach dzieci trafiają pod opiekę 
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. To 
jest w większości przypadków końcowy efekt, jeżeli 
dochodzi do rozbicia rodziny. I tak, dostrzegałem 
to w swojej działalności, w praktyce adwokackiej 
przed przyjściem do ministerstwa, ze wzmocnioną, ze 
zdwojoną albo nawet zwielokrotnioną intensywnością 
dostrzegam to w ministerstwie, bo tutaj kumulują się 
te wszystkie sprawy, skargi, pisma i procesy rodzi-
ców, którzy często biją się o dzieci. I dostrzegam to 
także w postulatach na przyszłość, postulatach, aby 
zmienić prawo. Jako rzecznik będę pilnował, aby to 
nowe, mam nadzieję, prawo weszło w życie, a jeżeli 
ono wejdzie w życie – aby weryfikować, czy ono 
pomaga w takich sytuacjach.

A teraz do konkretów. Istotne jest m.in. to, aby 
wychowanie w pełnej rodzinie było popierane przez 
państwo. To jest podstawa. Jeżeli już się tego nie da 
zrobić – bo często konflikt między rodzicami jest zbyt 
daleko idący – to trzeba spowodować, żeby ci rodzice 
potrafili ze sobą rozmawiać w tej najważniejszej kwe-
stii. Jeżeli już nie pogodzą się co do swojego związku, 
to co do dzieci muszą się pogodzić. To jest podstawa. 
Zastępowanie zgody rodziców rozstrzygnięciami nie 
przynosi takiego efektu. I dlatego w projekcie, o któ-
rym mówiłem, który właśnie został przygotowany, 
najważniejsze kwestie to jest mediowanie, nakło-
nienie rodziców do rozmowy, przekonanie ich, że 
te kwestie powinny być uregulowane między nimi 
dla dobra dziecka. Oni muszą pośrodku zobaczyć 
dziecko, muszą zobaczyć, że nie ma prawa rodzica 
do dziecka, tylko jest prawo dziecka do spotkania, do 
wychowania przez oboje rodziców. Jednym z takich 
może kazuistycznych, ale szczegółowych problemów 
jest to, że zaproponowaliśmy zmianę przepisu art. 58, 
który już teraz pozwala na tzw. opiekę naprzemienną, 
ale być może jest niezbyt precyzyjny w obecnej for-
mule. Zaproponowana zmiana spowoduje zaistnienie 
– dla sądów, dla instytucji, dla czytelnika, nawet dla 
rodzica – takiej możliwości, która wprost wynika 
z tego przepisu.

Tak że 2 aspekty prawne, które zanalizowali-
śmy poprzez doświadczenie życiowe i zawodowe… 
Wyprowadziliśmy z tego normę, projekt, przepis, 
który być może, jeśli nie w tym roku, to w przy-
szłym, trafi również do Wysokiej Izby. A mnie, jako 
rzecznikowi, pozostanie weryfikowanie i być może 
analizowanie, czy ten przepis przynosi rezultaty. Bo 
wychowanie przez oboje rodziców, prawo do oboj-
ga rodziców, prawo do pełnej rodziny jest jednym 

ci, bo na nas spoczywa obowiązek wychowania tych 
dzieci, niemniej liczba kandydatów, w cudzysłowie, do 
tych naszych ośrodków jest mniejsza niż liczba miejsc 
w tych zakładach. Przebywanie w tych zakładach to 
nie jest nagroda. Odpowiadając na pytanie, powiem, że 
każdorazowo, kiedy dochodziło do jakichkolwiek za-
niedbań, kiedy pojawiały się jakiekolwiek głosy, które 
wskazywałyby na możliwość łamania praw dziecka, 
było to niezwłocznie weryfikowane. Zdarzały się sy-
tuacje, że osoby odpowiedzialne za pewne zdarzenia 
lokalnie, bo przecież tych zakładów jest kilkadziesiąt, 
również ponosiły konsekwencje, i to nie tylko finan-
sowe. Z uwagi na to, że pytanie jest dosyć ogólne, ja 
też pozwalam sobie odpowiedzieć na tym poziomie. 
Konkretne przypadki, jak dotąd, nie są tymi, które 
można ujawniać. Jeśliby takie były, to będziemy się 
do nich konkretnie ustosunkowywać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Często mamy 

takie wrażenie, że obecnie prawa dziecka są lepiej 
chronione niż paręnaście lat temu, ale są takie ob-
szary, gdzie prawa dziecka są naruszane bardziej niż 
parędziesiąt czy paręnaście lat temu. Myślę tu o pra-
wie dziecka do wychowania przez oboje rodziców. 
W Warszawie większość dzieci wychowywana jest 
przez samotnych rodziców, a w każdym razie nie 
przez oboje rodziców biologicznych. Czy pan do-
strzega ten problem? Co chciałby pan zrobić, żeby 
takie sytuacje, o których mówię, czyli wychowanie 
przez samotnego rodzica, były jak najrzadsze? Jakie 
działania pan podejmował albo zamierza podejmować 
w tym kierunku, żeby oboje rodzice mieli wpływ na 
wychowanie i kształtowanie dziecka, nawet wówczas, 
kiedy z różnych powodów rozstają się, nie miesz-
kają razem i nie są na co dzień z dzieckiem? I czy, 
podsumowując, zechciałby pan zrobić z tego pewien 
sztandar swojej działalności jako rzecznika? Pytam 
o to, bo w moim przekonaniu naruszanie praw dziecka 
w tym zakresie jest tak duże, że warto. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Senatorze! Niestety wychowywanie w, można powie-
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
to bardzo długie pytanie, a właściwie już oświad-
czenie.)

No, chciałam dookreślić, żeby nie dopytywać, 
Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę spre-
cyzować pytanie do końca i już, bo nie ma dyskusji.)

Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna 

Pani Senator! Punkt pierwszy, precyzyjny – wra-
cam do wymogów formalnych – praca na rzecz 
dzieci i z dziećmi. Ustawodawca nie wskazał tam 
konkretnie, że obowiązkowa jest znajomość akurat 
z tymi konkretnymi, a nie innymi organizacjami 
pozarządowymi. Od lat współpracuję z pozarzą-
dowymi organizacjami, m.in. za pośrednictwem 
tzw. Funduszu Sprawiedliwości, który działa na 
rzecz najbardziej pokrzywdzonych dzieci, oferu-
jąc pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną. 
I jest wiele organizacji, wieledziesiąt organizacji 
udzielających w ciągu ostatnich lat z funduszu, 
którym zarządzałem, takiej pomocy. Czy one są 
znane w całej Polsce, czy są medialne, czy ist-
nieją w pełni w takim zakresie, jak inne organi-
zacje, w mediach społecznościowych, nie wiem, 
ponieważ nie wiem, o których organizacjach pani 
senator mówi.

A kwestią nową, którą być może w najbliż-
szych dniach będę musiał się zająć – i z wielką 
chęcią to zrobię – jest współpraca z organizacjami 
pozarządowymi jako takimi. To nie tylko wynika 
wprost z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw 
Dziecka, ale to wynika z pełnego zaangażowania 
we współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
i to z szerokim ich spektrum. Tutaj jest być może 
potrzeba wzmocnienia tej współpracy, ale abso-
lutnie nie jest tak, że nie ma organizacji, które 
nie współpracowały. Zdanie co do oceny mojej 
osoby pozostawione jest Wysokiej Izbie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

z podstawowych praw dziecka. I tego należy strzec. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Kandydacie na Rzecznika, ja mam na-

dzieję, że pan zdaje sobie sprawę…
Tu jestem.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Paweł Pawlak: Przepraszam.)
…z tego, że duża liczba organizacji pozarzą-

dowych zajmujących się problemami dziecka nie 
jest panu przychylna i nie wyraża zgody… nie 
użyję sformułowania… albo może użyję: buntuje 
się przeciwko wyborowi pana. W związku z tym 
chciałabym zapytać pana: czy poza tymi argumen-
tami ogólnymi, które pan do tej pory podał… czy 
zajmował się pan w swojej dotychczasowej prak-
tyce – i jakie pan ma w tym zakresie sukcesy albo 
osiągnięcia – kontaktem z rodzicami i dziećmi 
w związku z takimi sprawami jak np. niepełno-
sprawność, bieda, bezdomność, pedofilia, wyklu-
czenia czy alimenty? To jest tylko część tematyki, 
bardzo szerokiej. Przyznam się szczerze, że mnie 
osobiście do głosowania za panem najbardziej znie-
chęca to, że pan jest urzędnikiem Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Podkreślam: urzędnikiem. A ja 
sobie wyobrażam, tak jak wielu ludzi, którzy chcie-
liby, żeby problem dziecka był podejmowany przez 
rzecznika praw dziecka co najmniej na takim po-
ziomie jak dotychczas, że ten problem powinien 
być podejmowany przez osobę, która ma jakieś 
doświadczenie, praktykę, która zbliżyła się, tak 
jak wielu psychologów klinicznych, dziecięcych 
psychologów klinicznych czy psychologów pro-
wadzących przychodnie psychologiczne i mają-
cych na co dzień kontakty z dziećmi i rodzicami, 
co jest nie bez znaczenia… Ja w pana życiorysie 
i w pana dossier tego nie znajduję. Jakie pan odnosi 
wrażenie? Czy pana w ogóle znają rodzice, ludzie 
w Polsce? Czy darzą pana jakąkolwiek sympatią 
ci, co znają, czy po prostu jawi się pan w swojej 
działalności urzędnikiem? Bo takie zastrzeżenia 
i takie wątpliwości mają organizacje pozarządowe. 
I chciałabym, żeby pan operował konkretami, od-
powiadając na moje pytania odnośnie do kontaktów 
i tych problemów, które tutaj wymieniłam, a nie 
jakimiś ogólnikami, jak było do tej pory – że pan 
zna, że pan czytał, że pojawiają się itd.
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praktyka, to są miejsca, do których trafiają dzieci 
z najróżniejszymi problemami. Tak, byłem, Panie 
Senatorze. Byłem osobiście, wielokrotnie, w różnych 
okolicznościach, również w takich, kiedy jeszcze te 
dzieci nie były zdiagnozowane i wprowadzone w ten 
tryb, na samym początku, bo często taka była moja 
rola jako pełnomocnika tego dziecka, np. porzuco-
nego.

Jeśli chodzi o pedofilię i to, czy będę się przykła-
dał, tak najoględniej mówiąc, to wszelkie przypadki 
tej zbrodni powinny być wypalone białym żelazem 
niezależnie od tego, gdzie one się zdarzają. I nawet 
w pracy w ministerstwie… Jeżeli gdziekolwiek poja-
wił się ślad informacji o takim zdarzeniu, niezwłocz-
nie w ramach natychmiastowej współpracy, nawet za-
nim oficjalne pismo z podpisem na papierze przeszło, 
trafiało pismo z podpisem elektronicznym do organów 
ścigania i było pilnowane z dnia na dzień, czy ten 
zwyrodnialec jest już ujęty i czy postępowanie jest 
wszczęte. Tak że, Szanowni Państwo, z pełnym za-
angażowaniem w takiej działalności będę brał udział.

A jeśli chodzi o odznaczenie, to nie dostałem jesz-
cze żadnego odznaczenia, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam do pana takie pytanie. Otóż kilka dni 

temu przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta 
Szczecin, pan Szymon Detko, zaprosił mnie na spo-
tkanie z młodymi ludźmi. To są ludzie nietuzinko-
wi, ponadprzeciętni, bardzo aktywni, wybierani do 
specjalnych rad, chcą robić trochę więcej, niż tylko 
chodzić do szkoły. Niedawno byli poniżej osiemna-
stego roku życia, dzisiaj są już odrobinę powyżej tego 
wieku, są osobami dorosłymi, mogą głosować, podej-
mować decyzje za siebie. Przekazali mi bardzo niepo-
kojący list, który pana dotyczy. List jest kierowany do 
nas, parlamentarzystów, do senatorów również, i jest 
bardzo krytyczny wobec pana. Moje pytanie: czy 
spotkał się pan z młodymi ludźmi, z organizacjami 
nie tylko pozarządowymi, ale właśnie z sejmikami 
młodych, z młodzieżowymi radami miast, i rozma-
wiał pan z nimi o tym, że będzie pan kandydował, 
że pan ma do tego predyspozycje, że chciałby pan 
zaangażować się w ich sprawy? Oni przekazali mi 
ten list, ale przekazali mi jeszcze… raz, dwa, trzy… 
cztery strony podpisów: Młodzieżowa Rada Miasta 
Szczecin, Bydgoszcz, Młodzieżowa Rada Miasta 
Lublin, Tychy, sejmiki województwa mazowieckie-
go i śląskiego – bardzo dużo podpisów tych, którzy 
nie akceptują pana kandydatury. Nie martwi to pana? 

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Właściwie kontynuuję to, co powiedziała pani se-

nator Barbara Borys-Damięcka. Ja bym chciał… Tak 
konkretnie: czy pan np. był kiedyś w domu, gdzie są 
dzieci mentally handicapped? Czy pan był w ośrod-
kach rehabilitacji dzieci z powikłaniami różnego ro-
dzaju? Czy pan był w hospicjum dziecięcym? Czy pan 
był w domach poprawczych? Pan jest adwokatem i to 
wszystko, co pan nam powiedział… No, tak bardzo ła-
two sobie z tym poradzić. Ale czy pan nie obawia się, 
że bez tego doświadczenia… Chyba że mi pan powie, 
że pan te wszystkie miejsca zna, odwiedzał, widział 
ból. Chciałbym się dowiedzieć, jak się pan będzie za-
chowywał w stosunku do dzieci, które przeszły przez 
traumę pedofilii. Chciałbym się dowiedzieć, jak pan 
się będzie zachowywał w sytuacjach, kiedy dojdzie 
do poważnej debaty na temat pedofilii w Kościele.

I teraz tak: nie ma w pańskim życiorysie, albo ja 
nie dostrzegłem, czy pan ma dzieci. To nie jest istotne. 
To jest po prostu moje pytanie. Ja jestem dziadkiem. 
I kolejne pytanie. Pan ma 38 lat – tak wynika z życio-
rysu – to jest piękny wiek. Proszę mi powiedzieć, czy 
pan otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski od prezydenta. Ja to przeczytałem w mediach.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Nie.)

To przepraszam, w takim razie ktoś panu to do-
kłada. To w takim razie nie. Bo gdyby…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Bardzo miła uroczystość, ale 
nie.)

To bardzo się cieszę, że pan jeszcze nie dostał, 
bo jest przed panem szansa na to. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, wymienił pan 

kilka instytucji, nie usłyszałem, jaka była pierwsza 
instytucja. Jeśli chodzi o hospicja, zakłady popraw-
cze, to tak, byłem. Mam przytaczać nazwy? Są ho-
spicja chociażby w Łodzi, w których są dzieci nowo 
narodzone w bardzo trudnym stanie zdrowotnym, 
najoględniej mówiąc. Dzieci po przejściach w za-
kładach poprawczych? Tak. Zawsze jako pierwsze 
miejsce… Bo zakłady poprawcze i tego typu insty-
tucje, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki 
socjoterapii, które wcześniej były, kiedy była taka 
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(senator G. Napieralski) Mam 2 pytania. W zasadzie odniosę się również do 
pana wypowiedzi odnośnie do roli adwokata, którym 
pan jest. Odnoszę takie wrażenie, że jednak adwokat 
nie reprezentuje dziecka, tylko dorosłego, i to często 
akurat nie tego po stronie dziecka. Adwokata niejako 
dedykowanego dziecku, jak pan chyba się orientuje, 
w projekcie kodeksu rodzinnego proponował obecny 
rzecznik praw dziecka, natomiast rząd w tej sprawie 
się nie wypowiedział. Pracuje pan w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Zapewne przyszła do was prośba 
o opinię. W związku z tym moje pytanie brzmi tak: 
jak pan widzi tę rolę?

Drugie pytanie. I tu chciałabym jakby wzmocnić 
to pytanie, które zadała pani senator Borys-Damięcka. 
Proszę mi podać chociaż 2 przykłady organizacji po-
zarządowych, które pana poparły i które to potwier-
dzą, oczywiście. Proszę mi również podać przykłady 
– ale też takie konkretne – współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, bo do tej pory to pan jakby 
posługuje się ogólnikami. Mówi pan np. o funduszu 
na rzecz pokrzywdzonych. Ale my przyglądaliśmy się 
temu funduszowi na rzecz pokrzywdzonych i muszę 
panu powiedzieć, że akurat ten fundusz nie zawsze 
jest dedykowany pokrzywdzonym, tylko innym.

Chciałabym się zapisać… Chyba że pan, Panie 
Marszałku, zezwoliłby mi na jeszcze jedno pytanie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Może pani 
zadać 3 pytania, Pani Senator. Tak się przyjęło.)

Świetnie.
Czy był pan w Krzywańcu? To jest zakład karny 

dla kobiet, tam, gdzie kobiety rodzą dzieci i z nimi 
przebywają. Jaka jest tutaj pana opinia? Czy te kobiety 
powinny tam przebywać razem z dziećmi? W jakich 
warunkach? Czy uważa pan, że tym dzieciom – ma-
leńkim, po urodzeniu – służy pobyt w zakładzie kar-
nym, za kratami? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowna Pani Senator, może od 

Krzywańca zacznę. Dobrze? W zakładzie karnym 
w Krzywańcu nie byłem. Nie, nie byłem. Jednak w ra-
mach swojej działalności byłem w zakładach popraw-
czych, gdzie są jeszcze sytuacje, być może… no, nie 
powiem, że trudniejsze, ale tak samo wymagające 
empatii i pochylenia się nad tym. Chodzi o takie sytu-
acje, że są tam małoletnie matki z dziećmi. Te kwestie 
wymagają jeszcze doprecyzowania i uregulowania; 
dochodzi tu kwestia władzy rodzicielskiej. A jedno-

Gdyby pan do tego się odniósł i ustosunkował… Bo 
to są bardzo zaangażowani ludzie i myślę, że na start 
to dla pana dosyć zła informacja.

(Głos z sali: To łobuzy są.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku, dziękuję za głos.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, nie znam treści 

tego listu, chętnie bym się zapoznał. Jeżeli będę 
gdzieś zaproszony, to – proszę uwierzyć – wszędzie 
pojadę. Tak jak sygnalizowałem przed komisją i tak 
jak praktykowałem do tej pory, niekiedy w nocy, 
gdy tylko dostawałem sygnał, że coś gdzieś się dzie-
je, jest potrzeba spotkania albo ratowania w jakiejś 
sytuacji, to tam jechałem. Tak więc jeżeli młodzież 
dostrzega taką potrzebę, to jak najbardziej z nią się 
spotkam, bo głos doradczy, głos organizacji – nie 
tylko pozarządowych, ale właśnie pochodzący od 
takich społecznych spotkań, ruchów – jest jak naj-
bardziej istotny. Żeby wydać jakąś opinię, zająć sta-
nowisko, trzeba wysłuchać głosu kilku osób, kilku 
osób zaangażowanych. Praca, w jaką teraz byłem 
zaangażowany jako urzędnik, tak jak pan senator 
zauważył… Tak, teraz jestem urzędnikiem, ale togi 
adwokackiej się nie wyzbyłem, a także tego sposobu 
myślenia typowego dla wolnego zawodu, który był 
mi wpojony i na studiach, i przez patronów. Chodzi 
o to, że należy wysłuchać. Jest taka pradawna pa-
remia, jeszcze rzymska: audiatur et altera pars. 
Wysłuchaj głosu wszystkich stron, drugiej strony, 
nie bierz pod uwagę tylko jednego zdania. Bo ja nie 
jestem od rozsądzania, ja muszę wysłuchać. A więc, 
jeżeli taki głos do mnie dotrze, to na pewno z tą 
młodzieżą się spotkam i ich wysłucham. I niechyb-
nie wiele ich postulatów będę również wdrażał jako 
rzecznik. Dziękuję bardzo.

(Senator Grzegorz Napieralski: Panie Marszałku, 
czy mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Myślałam, że pan będzie kontynuował.
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) I dalej, pierwsze pytanie… Chodziło o rolę adwo-
kata. Przypominam sobie, że projekt w tej sprawie 
był przedstawiany. I jakkolwiek projekt jest bardzo 
szeroki, dotyczy bardzo wielu instytucji prawa ro-
dzinnego, tak że przybrał formę kodeksu… Ja z wie-
loma instytucjami czy propozycjami jako prawnik 
się nie zgadzam, jednak ten element adwokata dla 
dziecka i zinstytucjonalizowania tego elementu, o ile 
sobie dobrze przypominam, popierałem. Inną kwe-
stią jest to, czy przybrało to postać normy prawnej. 
Jak na razie nie przybrało. Ale samą instytucję, sam 
pomysł, być może wywiedzenie działalności takiej 
osoby z przepisów już istniejących – co też jest moż-
liwe i dopuszczalne… Ja w zasadzie jako prawnik je-
stem w stanie to wykazać. I, Szanowna Pani Senator, 
Szanowni Państwo, w tym zakresie taką instytucję 
bym popierał. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana, co jakiś czas w przestrzeni publicz-

nej pojawiają się tzw. projekty aborcyjne albo anty-
aborcyjne. Był projekt „Ratujmy kobiety”, był projekt 
„Zatrzymaj aborcję”… Czy pan uważa, że ta tematy-
ka, którą poruszają te projekty, czyli ochrona życia 
ludzkiego, znajduje się w obszarze działania rzecz-
nika praw dziecka, czy też nie? A jeśli pana zdaniem 
się znajduje, to jak będą wyglądały pana ewentualne 
działania i kroki w tej kwestii? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, wspominałem 

o tym temacie w trakcie obrad komisji i oczywiście… 
Powiem to jako prawnik: ustawa o Rzeczniku Praw 
Dziecka jest jedynym aktem prawnym w Polsce o ran-
dze ustawy, który wskazuje, kiedy zaczyna się życie. 
I w jakim zakresie rzecznik ma tę ochronę dziecka 
sprawować? Od poczęcia. A zatem, analizując prze-
pisy, jakie są – i tak też mówiłem 2 tygodnie temu 
– trzeba przyjąć, i ja takie stanowisko przyjmuję, że 
skoro zarówno konstytucja, jak i ustawa o Rzeczniku 
Praw Dziecka są późniejsze wobec ustawy o plano-
waniu rodziny i tych wyłączeń, kiedy dopuszczalna 

cześnie uregulowanie w zakresie tego, w jaki sposób 
powinna wyglądać opieka nad dzieckiem w sytuacji, 
gdy matka jest skazana i przebywa w zakładzie kar-
nym, w znaczącej części pozostawione jest sądom. 
A to nam, państwu powinno leżeć jak najbardziej na 
sercu, aby relacja matka – państwo czy relacja matka 
– prawo karne nie wchodziła w grę w sytuacji, gdy 
jest dziecko do opieki. Relacja dziecka do matki jest 
indywidualna i w każdym przypadku powinno to być 
objęte jak najpełniejszą empatią i powinny być takie 
działania państwa, żeby utrzymać tę opiekę.

Kwestia dwóch przykładów instytucji pozarządo-
wych. W tym przypadku, Szanowna Pani Senator, 
Wysoka Izbo, niektóre organizacje wręcz poprosiły, 
żeby nie ujawniać ich danych. Jeżeli będą chciały 
wyrazić poparcie publicznie, to je wyrażą. Ale po-
wiem o jednym przypadku, który jest publicznie zna-
ny, Wysoka Izbo, bo nawet było to opublikowane. 
Wiąże się to z funduszem. Jest Fundacja „Dajemy 
Dzieciom Siłę” i ona corocznie, rokrocznie, z fun-
duszu… A trudno ją posądzać o jakieś związki ak-
sjologiczne z ministerstwem, związki między mini-
sterstwem a fundacją. A jednocześnie od wielu lat 
nieustająco jest organizowany we wrześniu Tydzień 
Pomocy Dzieciom. W tym roku i w roku 2016 byłem 
tam z panem ministrem Piebiakiem – bo minister 
sprawiedliwości, jak co roku, jak w poprzednich la-
tach, nieustająco sprawuje nad tym patronat. W ubie-
głym roku również byłem na takim spotkaniu, byłem 
pomiędzy panem rzecznikiem Michalakiem a panem 
rzecznikiem Bodnarem. W bieżącym roku również ta 
fundacja otrzymała dotacje z funduszu i ten tydzień, 
to spotkanie na rzecz skrzywdzonych dzieci, organi-
zowała. A czy mnie popiera? Nie wiem. Wiem, że się 
spotykamy i my jak najszerzej te organizacje wspie-
ramy. Przed rokiem 2015 było ich tylko kilkanaście, 
może do 20, może do 30 organizacji, a w tym roku 
chyba już przekroczyliśmy liczbę 100 organizacji.

Czy one publikują informacje o poparciu? Nie 
wiem, nie opieram się na tym. Wiem za to, że cho-
dzi o pracę u podstaw, o pracę z każdym dzieckiem, 
o pracę czasem w nocy. Bo czasem, gdy trzeba było 
jechać i ratować jakąś rodzinę, mediować między 
rodzicami, to te instytucje… Nawet pamiętam, jak 
kiedyś w Gdańsku w nocy trzeba było jechać i medio-
wać między rodzicami. Zorganizowaliśmy w jednej 
z organizacji pozarządowych spotkanie, ściągnęliśmy 
mediatora, tłumacza po to, żeby rodzice nawiązali 
nić porozumienia, pierwszy raz po 4 latach bardzo 
poważnego procesu – i to się udało. Od tamtej pory 
w mediach jest cisza na temat tej sprawy, bo jest ugoda 
między tymi rodzicami, spotkania dzieci odbywają 
się w tej organizacji i w ciszy, bo tym dzieciom i tej 
sprawie jest potrzebna cisza.



17
68. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) tle tylu innych autorytetów i zaangażowanych ludzi 
z ogromnym dorobkiem? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Chodzi mi o reformę edukacji. Narasta 
protest… Tym razem dołączyła się „Solidarność”. Jaki 
jest pana stosunek do tej reformy, która zniszczyła 
dorobek gimnazjów i pomniejszyła szanse młodzieży 
w małych miejscowościach, które zostały dzisiaj już 
tylko z podstawówkami? Tak to nazwijmy. Nie ma 
w nich żadnego wyższego szczebla nauczania, skoro 
nie ma szkół średnich. 

I jaki jest pana pogląd na temat realizacji praw 
dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
w szkołach? Jak pan ocenia ten system, chociażby 
w świetle opracowań świeżo opublikowanych przez 
rzecznika Michalaka? Co należałoby tam zrobić?

Na koniec ostatnie pytanie: jaka jest pana opinia 
na temat działalności ruchów antyszczepionkowych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, dlaczego ja? Mogę 

tylko przypuszczać. To są moje domniemania. Przede 
wszystkim jest to zaszczyt. A dlaczego ja? Być może 
moja działalność była skuteczna. Nie tylko strony 
indywidualnie, czy to do ministerstwa, czy wcześniej, 
do mojej praktyki, ale również państwo parlamenta-
rzyści, i to ze wszystkich stron, ze wszystkich opcji 
politycznych, zwracali się o pomoc z jakąś trudną 
sprawą. O tych sprawach mówić mi nie wolno, bo są 
objęte klauzulą, są poufne, są bardzo dotkliwe… Być 
może to, że w jakiś empatyczny sposób udało mi się 
pomóc wielu osobom, przekonało wnioskodawców. 
Ale tak naprawdę nie wiem. To jest pytanie do wnio-
skodawców, Panie Senatorze.

Co do reformy edukacji, protestów i dorobku 
gimnazjów, to powiem tak. Szanowni Państwo, wiele 
dziesięcioleci przed wojną były gimnazja, a później 
zostały one zlikwidowane. Ja byłem wykształcony 
jeszcze przed 1999 r., czyli przed wejściem w życie 
reformy. Wtedy była 8-klasowa szkoła podstawowa 
i 4-klasowe liceum. Wykształcenie, mam nadzieję, 
odebrałem dobre. I kwestia tego, czy system powi-
nien być z gimnazjami, czy bez… W tym momencie 
nie podejmę się stawiania takiej oceny i nie jest to też 
moją rolą. Moją rolą jest to, aby w obowiązującym 
systemie prawnym, po olbrzymiej reformie od stro-
ny organizacyjnej, może nie tyle coś spowodować, 
ile wskazywać wszystkie miejsca, które – tak jest 
w każdej wielkiej instytucji – być może niedoma-

jest aborcja… One jako akty późniejsze, a jednocze-
śnie dalej chroniące życie dla mnie jako rzecznika 
mają prym. Oczywiście na razie w obrocie prawnym 
jest ustawa, o której mowa m.in. we wniosku grupy 
posłów do Trybunału Konstytucyjnego. Od strony 
prawniczej to należy poczekać na rozstrzygnięcie 
trybunału, bo może być pewien konflikt – dla mnie 
konflikt – przepisów o randze przepisów… Bo jak tu 
jako rzecznik chronić życie od poczęcia do naturalnej 
śmierci… do 18 roku życia – bo tak jest w ustawie, 
przepraszam – jeżeli jest jakaś inna ustawa, która to 
prawo do życia narusza? Tak że w tym zakresie – 
jak już mówiłem – na pewno nie pozbędę się swoich 
poglądów i nie będę mówił wbrew im. Jednak istot-
ną kwestią jest to, w jaki sposób stanowione prawo 
powinno się do tego odnosić. Jako rzecznik – tak, 
będę zwracał uwagę na pewne aspekty, które do tej 
pory być może nie były dostrzegane. Niestety jest też 
tak – spostrzegłem to, analizując przepisy i przygo-
towując się do wystąpień – że jako rzecznik praw 
dziecka, to jest chyba jedyny przypadek wyłączenia, 
nie będę mógł wziąć udziału jako strona w postępo-
waniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ 
wniosek o zbadanie konstytucyjności tych przepisów 
był inicjatywą posłów, a nie rzecznika praw obywa-
telskich. A tylko w takich sprawach, które są ini-
cjatywą rzecznika praw obywatelskich, w sprawach 
dzieci, tych ogólnych, może występować rzecznik 
praw dziecka. W innych sprawach, związanych już 
z indywidualną skargą konstytucyjną, tak, będę mógł, 
ale w tej sprawie niestety nie. Być może będzie to 
wymagało jakiejś inicjatywy legislacyjnej dotyczą-
cej ustaw o Rzeczniku Praw Dziecka i o Trybunale 
Konstytucyjnym.

Kwestią ochrony życia i bronienia prawa do życia 
od poczęcia na pewno będę się zajmował i jedno-
znacznie ją popieram.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Chciałbym dopytać jeszcze… Pana kandydatura 
na pewno jest zaskakująca. Jest tyle autorytetów w tej 
dziedzinie, tylu fantastycznych ludzi, także związa-
nych z obozem Prawa i Sprawiedliwości, także wśród 
senatorów, posłów, że rodzi się pytanie – i pan musiał 
sobie chyba je zadawać, na pewno zna pan odpo-
wiedź – jaki jest powód, że wybrano akurat pana. 
Czym ci, którzy pana proponowali, uzasadniali to, 
że pana kandydatura jest na tyle wyróżniająca się na 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Wicemarszałek Mieczysław Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja tylko przypomnę to pytanie. Chodziło mi o to, 

jak pan ocenia sytuację dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych i co, pana zdaniem, należy pilnie 
zrobić w tej sprawie.

Wicemarszałek Mieczysław Seweryński:
Proszę dopowiedzieć.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, bo zanotowałem to w jednym 

punkcie. W całym społeczeństwie, w tych setkach 
tysięcy… wśród tych przeszło 3 milionów uczniów 
oczywiście są indywidualne przypadki, które idą 
w setki albo nawet tysiące, gdzie trzeba zastosować 
niestandardowe metody edukacyjne. Nie wiem, czy 
w dobrym kierunku pójdę, bo tego pan senator nie 
wyraził, ale być może chodzi o tzw. nauczanie indy-
widualne, to pozaszkolne. Są przypadki, w których 
ono powinno być stosowane. Tu jak najbardziej należy 
tych rodziców, bo to rodzice są pierwszą instancją, 
że tak powiem po prawniczemu, aby diagnozować 
i prosić o opinię, czy takie coś należy wdrażać, wpro-
wadzać, a jeśli tak, to stosować z pomocą innych 
instytucji… Zatem w tym zakresie jak najbardziej 
będzie trzeba zasięgać opinii, wszystkie te przypadki 
zbierać i pomagać, aby edukacja i wychowanie, rów-
nież pozaszkolne, były kontynuowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Podobno 

pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania, a nawet 
w czynny sposób pan występował w sprawie zmiany 
kodeksu karnego, aby obniżyć wiek odpowiedzialno-
ści karnej dzieci z lat 13 do lat 10. Proszę uprzejmie 
temu zaprzeczyć albo uzasadnić takie stanowisko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

gają. I w tym zakresie jako rzecznik… Słyszymy, 
że wielokrotnie rodzice piszą do rzecznika praw 
dziecka – wskazujemy tu na związek rodziny i wy-
chowania – z prośbą, aby dzieciom w jakiś sposób 
ulżyć. Chodzi o zmianowość, o ilość zadawanych 
lekcji, o treść programów. I w tym zakresie jako 
rzecznik, co wskazywałem już na posiedzeniu ko-
misji i przed Wysokim Sejmem, również będę in-
terweniował. Będę zwracał uwagę na to, gdzie być 
może ten system należy udoskonalić. Będę działał 
w tym kierunku.

Co do pytania trzeciego, pana senatora…

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, przepraszam. Mogę dopytać?
Czy mam rozumieć, Panie Ministrze, że pan nie 

ma zdania w sprawie tego, co współcześnie niesie 
ze sobą dla dzieci reforma edukacji? Moim zdaniem 
dzieciom dzieje się krzywda.

Wicemarszałek Mieczysław Seweryński:

Proszę kontynuować.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję bardzo.
Przeszedłem do kolejnego pytania. Starałem się 

odpowiedzieć na tyle, na ile to było możliwe, na py-
tanie o reformę edukacji.

Jeśli chodzi o opinię o ruchach antyszczepionko-
wych, to ostatnie tygodnie, miesiące pokazują, że 
sprawa jest jednoznaczna. Ruchy antyszczepionko-
we od jakiegoś czasu się wzmacniały i próbowały 
nawet w trybie legislacyjnym przeprowadzić swoje 
postulaty. Ale życie pokazuje, że są to postulaty 
nieprawidłowe. Dzięki szczepieniom społeczeń-
stwo jest zdrowsze, nie ma wielkich epidemii bar-
dzo ciężkich chorób. I to należy zachować. Pomysły 
legislacyjne dotyczące tego, żeby w jakiś sposób 
znieść obowiązek szczepionkowy, są nie do zaak-
ceptowania. W tym zakresie mówię jednoznacznie. 
Inną kwestią jest tu weryfikowanie pewnych rze-
czy, ale to już medycy, specjaliści powinni zająć 
się tym, w jaki sposób ewentualnie zapobiegać róż-
nym powikłaniom. To są jednostkowe przypadki. 
W każdej dziedzinie takie występują. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze jedno py-
tanie, Panie Rzeczniku.)
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Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, nawiążę jeszcze 

do pytania, które padło. Mam 2 synów, tak, mam 2 
synów w wieku szkolnym. Jeden ma 6 lat, czyli cho-
dzi do zerówki, a drugi ma 8 lat i chodzi do III klasy.

Oczywiste jest to, że w wielu aspektach działal-
ności rzecznika wymaga on doradztwa i wysłuchania 
głosów wielu, tak jak w kwestiach medycznych, tak 
zapewne też w kwestiach edukacyjnych. Jeśli cho-
dzi o problemy edukacyjne, jakie diagnozuję, one 
pokrywają się w znacznej części… Takie sprawy, 
jak np. ciężki tornister czy być może indywidualne, 
jakieś lokalne przeładowanie programu, to nawet in-
dywidualnie możemy odczuwać we własnym życiu. 
No, dzisiaj też niosłem do samochodu dosyć ciężki 
plecak mojego syna i zastanawiałem się, dlaczego on 
jest cięższy od mojej torby z komputerem, którą niosę 
do ministerstwa.

Tak że tych problemów, dostrzeżonych również 
przez rzecznika, pana Marka Michalaka, który w co-
rocznym raporcie o stanie przestrzegania praw dziec-
ka podkreślił wiele aspektów dotyczących prawa do 
edukacji… Ja również będę szedł w tym kierunku 
i to wszystko weryfikował.

Przeglądam tutaj, Szanowni Państwo, dokumenty, 
bo jeszcze dzisiaj rano zapoznawałem się z kwestiami 
dotyczącymi właśnie tych problemów. Ja zmierzał-
bym do tego, aby dzieciom pozostawić też trochę 
czasu wolnego po szkole, tak aby nie spędzały one 
całego czasu po powrocie ze szkoły tylko na odrabia-
niu lekcji, ale miały również pewien czas wolny. To 
są aspekty, które na pewno trzeba będzie poruszyć. 
Trzeba na nie zwracać uwagę również w zakresie 
regulacji programów szkolnych, w zakresie tego typu 
instytucji.

Co do organizacji pozarządowych, to jest tak, jak 
już sygnalizowałem. Jeżeli te instytucje uznają za 
stosowne, żeby się wypowiedzieć, to się wypowiedzą. 
Do mnie nie docierały takie sygnały, abym był upo-
ważniony, żeby się na nie powoływać. Wiem, że kilka 
organizacji kierowało do mnie pytania, ale uznałem, 
że pierwszymi, którzy mają prawo do zapoznania się 
z moimi poglądami i moją działalnością, są parla-
mentarzyści. Przez te ostatnie tygodnie staraliśmy się 
tak właśnie postępować, bo to państwo – i to wynika 
z przepisów ustawy – mają prawo, aby jako pierwsi 
poznać te argumenty i je ocenić. Dlatego w ten spo-
sób postępowałem. A jeżeli te instytucje uznają to za 
stosowne, to takie listy poparcia – o braku poparcia 
już słyszeliśmy – na pewno zostaną przedstawione. 
Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Senatorze, zde-

mentowałem tę nieprawdziwą informację, wręcz fake 
news, kilka minut po posiedzeniu komisji w Sejmie. 
W ministerstwie, a przynajmniej ja jako dyrektor 
Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich o tym 
nie wiem, nie było i nie ma projektu, który zmie-
niałby kodeks karny w zakresie odpowiedzialności 
karnej dzieci i obniżał wiek z lat 13 do 10. Godzi 
się przypomnieć, że kodeks karny, w tym zakresie 
niezmieniany, określa, że odpowiedzialność karną 
ponosi ten, kto popełnia czyn zabroniony, mając lat 
17, a w przypadku szczególnie okrutnych zbrodni, 
tam jest katalog, są one enumeratywnie wymienione, 
dotyczy to młodocianych, nieletnich, którzy ukoń-
czyli lat 15, i nic w tym zakresie się nie zmienia. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Mecenasie! Ja wrócę do 

edukacji. Nie chciałbym rozstrzygać i dyskutować, bo 
to faktycznie jest dyskusja na zupełnie inny temat, 
o tym, co jest lepsze, 4+8 czy inny wariant. Mnie 
interesuje pana spojrzenie na sprawę funkcjonowania 
edukacji na poziomie szkół podstawowych. Czy pan 
jako rzecznik praw dziecka widzi problemy, jakie 
dzisiaj tam występują? A jeżeli pan widzi, to jakie. 
I prosiłbym też o wskazanie, tak na dzisiaj, bez głębo-
kiej analizy, jakie działania pan widzi jako rzecznik 
do podjęcia w tym zakresie. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Wracam do organizacji pozarządowych. 
W mojej ocenie jednym z fundamentów funkcjonowa-
nia takich instytucji jak rzecznik praw obywatelskich, 
rzecznik praw dziecka jest współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi. Do kogo one mają się odwołać 
w przypadku dostrzegania problemów? Właśnie do 
rzeczników. Proszę mi powiedzieć, z jakimi organi-
zacjami pozarządowymi w swojej dotychczasowej 
działalności pan pracował. Jeśli można byłoby, że 
tak powiem, z imienia i nazwiska podać kilka, 2, 
3, 4, 5 wymienić, jeżeli takowe były… A jeżeli nie, 
to proszę powiedzieć: nie, nie było, dopiero będzie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Szanowny Panie! Chciałabym 

nawiązać do jednego z pierwszych pytań, jakie pan 
senator Szymański postawił w odniesieniu do tzw. 
pieczy naprzemiennej czy opieki naprzemiennej. Do 
mnie dotarły z paru miejsc sygnały tego typu, że ta 
opieka często… No, ona być może zapewnia poczucie 
komfortu obojgu rodzicom, ale jednocześnie powo-
duje ogromny dyskomfort u dzieci, zwłaszcza w sy-
tuacji, kiedy rodzice rozstają się w niezgodzie, kiedy 
nie dochodzi do polubownego załatwienia spraw. 
Wówczas dziecko jest taką przesuwaną piłeczką. 
Jeśli ta opieka naprzemienna jest równo traktowana, 
to przerzuca się je z miejsca na miejsce. To dziecko 
nie ma wówczas domu, nie ma miejsca zaczepienia. 
W moim odczuciu – a jestem osobą z wieloletnim do-
świadczeniem, także rodzicielskim i babcinym – jest 
to złe rozwiązanie. Wobec tego pytam, jak można by 
być, że tak powiem, adwokatem dziecka w tej materii. 
Jak powinna wyglądać taka opieka naprzemienna? 
Jak zorganizować to inaczej niż dotychczas? A często 
bywa tak, że jedna ze stron, zasłaniając się tą opieką 
naprzemienną, ma argument, by nie płacić alimentów. 
Tak więc jest to głębsza sprawa. To z pozoru daje 
rodzicom prawo do decydowania o losie dziecka, ale 
dziecko, w moim odczuciu, unieszczęśliwia. Jakie jest 
pana na ten temat zdanie i jak można ten problem roz-
wiązać, znając taką trochę opieszałość sądów, braki 
kadrowe, powiedzmy, psychologów, którzy nie za-
wsze są w pełni odpowiedzialni? Jest to, moim zda-
niem, dość poważny problem. Może i drobny, ale jest.

I druga sprawa, taka szersza. Chciałabym zapytać 
pana, czy podejmie pan prace nad opracowaniem, 
wdrożeniem narodowej strategii przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci. To jest ten temat, który od 
pewnego czasu wraca, a na który rząd zbyt przy-
chylnie nie patrzy. Jakie jest pana stanowisko w tej 
materii? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowna Pani 

Senator, co do stwierdzenia, że rozstanie i konflikt 
rodziców unieszczęśliwiają dziecko, to pierwszy się 
pod tym podpiszę. To jest oczywista oczywistość.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Czy ja mogę…)
…dopowiedzieć?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, ja nie pytam…
(Głos z sali: Mecenasie.)
Panie Mecenasie… Koledzy mi tak podpowia-

dają. Tak będzie może zgrabniej w tej sytuacji 
prawnej.

Nie pytam o to, do kogo pan skieruje pierwsze 
kroki ani czy liczy pan na poparcie parlamentarzy-
stów. Ja pytam o to, jak przygotowywał się pan do tej 
poważnej funkcji, o pańskie doświadczenie życiowe 
zdobyte do tej pory, o to, z którymi organizacjami 
pozarządowymi pan do tej pory – niezależnie od tego, 
co pan robił – współpracował.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Wszystko 
jasne.)

Jeżeli mógłby pan ze 2, 3 takie instytucje wymie-
nić, to byłbym wdzięczny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę dopowiedzieć.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Już dopowiadam. Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak jak powiedziałem, Fundacja „Dajemy 

Dzieciom Siłę” na pewno była taką instytucją, która 
publicznie działała i na którą mogę się bezspornie 
powołać. Były inne instytucje, ale nie będę… Proszę 
wybaczyć, ale…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wybaczam.)
…była prośba o to, abyśmy nie podawali pewnych 

informacji…
(Głosy z sali: A dlaczego?)
Nie chcą się ujawniać…
(Senator Piotr Zientarski: Ale to wstyd?)
…bo pracują na rzecz dzieci indywidualnie. I ja 

to szanuję, tak jak uszanowałem…
(Senator Piotr Zientarski: …W podziemiu.)
…prośbę o to, aby Wysoka Izba była pierwszą 

instytucją, która zapozna się z moją kandydaturą. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Grażyna Sztark: Tak jak w KRS – pra-
cują, ale się wstydzą.)
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) stawiona jest sądom. A z perspektywy rzecznika to 
w tych najtrudniejszych sprawach, których zapewne 
są setki, i u rzecznika, i teraz w ministerstwie… Rolą 
rzecznika jest to, że może on nawet przystąpić jako 
strona do takiego postępowania i, już teraz jako ad-
wokat dziecka, stanąć pośrodku i powiedzieć: weto, ja 
się z wami, rodzice, nie zgadzam, proszę sądu, proszę 
orzec w taki sposób, żeby to dziecko było na piedesta-
le. I nawet w takiej sprawie, właśnie teraz, rzecznik… 
I tu już staram się wyinterpretować z innego istnie-
jącego przepisu obecność adwokata dziecka. Rola 
rzecznika to jest teraz właśnie rola adwokata dziecka.

I drugie pytanie, co do wypracowania narodo-
wej strategii przeciwdziałania przemocy wobec 
dzieci. Analizowałem, Szanowna Pani Senator, 
Wysoka Izbo, dotychczasowe wystąpienia rzecz-
nika i odpowiedzi m.in., zdaje się, ministra rodzi-
ny. Jednocześnie analizowałem od strony instytucji 
i przepisów, które już obowiązują, czy w zasadzie 
już teraz istniejące przepisy, począwszy od prawa 
karnego, od ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie – bo przecież tam rodzina ujęta jest 
jako całość, ale w gruncie rzeczy chociażby art. 12a 
chroni dziecko w szczególnych sytuacjach i daje 
możliwość zabrania dziecka w razie zagrożenia jego 
życia, bezpieczeństwa i zdrowia – pewne aspekty 
uwzględniają. Co do istniejących przepisów mam 
przekonanie, że prawidłowo zastosowane… A z mo-
jej perspektywy, z perspektywy praktyka, adwokata 
jest tak, że często wkraczałem w sprawy, kiedy już 
wszyscy inni powiedzieli „dość”, kiedy inni zakre-
ślili sprawę, zamknęli akta w sądzie i odłożyli na 
półkę. Właśnie wtedy zaczynałem działać i szukać 
pomiędzy instytucjami, czy ktoś czegoś nie zawalił, 
może MOPS czy GOPS, czy może kurator za mało 
zrobił, czy może nie zgłoszono przestępstwa, które 
miało miejsce. Czyli tutaj jest taka kwestia, czy na-
zwać to narodową strategią, czy po prostu pokazać 
osobom, ludziom, instytucjom, że te przepisy już są, 
tylko wszyscy razem powinni je stosować w danym 
momencie. Może taka inicjatywa też będzie potrzeb-
na. Zatem odpowiem na to pytanie w ten sposób. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Mam 2 krótkie pytania. Chciałabym poprosić 

o odpowiedź na takie pytania. Czy był pan człon-
kiem partii? Do jakich stowarzyszeń pan należał lub 
należy? Czy kiedykolwiek startował pan z listy jakiejś 
partii w wyborach do samorządu lub do Sejmu?

Co do tego, o czym mówiłem w odpowiedzi na 
pytanie pana senatora Szymańskiego, co do wpro-
wadzenia w przepisach doprecyzowania odnośnie do 
tzw. opieki naprzemiennej, to jest to przede wszyst-
kim tylko uprawnienie sądu. To nie jest obowiązek, 
to jest uprawnienie. Bo sąd rodzinny w każdej in-
dywidualnej sprawie rozstrzyga w sposób zgodny 
z dobrem dziecka, musi to rozstrzygnąć. I nie zawsze 
zgodne z dobrem dziecka jest to, że ono będzie jak ta 
piłeczka pingpongowa.

Tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę Wysokiej Izby 
i pani senator na to, nad czym pracowaliśmy, opra-
cowując przepisy, które być może będziemy mieli 
okazję wdrożyć w życie. Analizowaliśmy mianowi-
cie przepisy w innych krajach. No, doświadczenie, 
zebranie głosów jest bardzo istotne, bo niekoniecz-
nie zawsze pierwszy pomysł jest najlepszy. I co się 
okazuje? We Włoszech jest zasada, że to dziecko jest 
w jednym miejscu, a rodzice mają się przeprowadzać. 
Inny przykład: Irlandia. Tam rodzice nie pójdą po 
rozwód, jeżeli mają małoletnie dzieci. Ja nie mówię 
o innych sytuacjach, gdy dzieci są dorosłe lub gdy 
nie ma dzieci. Oni nie pójdą po rozwód, a nawet jak 
pójdą, to on nie zostanie orzeczony, jeżeli nie zostanie 
im dany taki pierwszy okres, nawet, zdaje się, 4 lat, 
po to, żeby doszli właśnie do przekonania, że sprawa 
dziecka i opieki nad dzieckiem jest najważniejsza. 
Taki okres buforowy przed rozwodem. 

I teraz kwestia dylematu: co tu wprowadzić, w jaki 
sposób, jaki pomysł przedstawić rządowi, parlamento-
wi do rozstrzygnięcia. Tak jak powiedziałem, opieka 
naprzemienna w tej formule, którą proponujemy… To, 
o czym tu mowa, to jest tylko uwypuklenie możliwo-
ści, a jednocześnie pozostawione jest to, jak wszyscy 
sami wiemy, trzeciej władzy, sędziom, sądom, na 
których spoczywa ten trudny obowiązek rozstrzy-
gnięcia – na szczęście nie jestem sędzią, więc to na 
mnie nie spoczywa – czym w tej sytuacji będzie dobro 
dziecka, gdzie ono jest. Czy pośrodku, jak piłeczka? 
Czy może konflikt jest tylko o to, że na papierze jest 
napisane, że jednemu rodzicowi sąd ogranicza władzę 
rodzicielską, a faktycznie dziecko się z nim spotyka 
bez problemów, a tylko na papierze jest napisane, że 
on ma ograniczoną władzę rodzicielską, bo dziecko 
znajduje się u drugiego rodzica? A jednocześnie tutaj 
wskazuję, że obowiązujące już od kilku lat przepi-
sy dopuszczają możliwość, jeżeli jest porozumienie 
między rodzicami, pozostawienia przez sąd władzy 
rodzicielskiej obojgu rodzicom w razie konfliktu. 
Dlatego tutaj ta kwestia… 

Jak najbardziej się z panią senator zgadzam co 
do opieki naprzemiennej, co do unieszczęśliwienia 
dziecka i co do konieczności poszukiwania jak naj-
lepszego rozwiązania. Ale akurat ta materia pozo-
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(senator B. Zdrojewska) członkiem. Jestem oczywiście członkiem łódzkiej 
Izby Adwokackiej jako adwokat na tzw. wpisie bier-
nym i nie wykonuję zawodu adwokata.

Co do Funduszu Sprawiedliwości, to tak, w bie-
żącym roku byłem w kilku miejscach w Polsce… 
W roku ubiegłym chyba o tej porze – koniec listopada, 
początek grudnia – minister sprawiedliwości ogłosił 
nabór ochotniczych straży pożarnych do programu 
z Funduszu Sprawiedliwości. Skoro to pytanie padło, 
poproszę od razu o przyjęcie pewnych informacji 
o tym funduszu. W przypadku Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – to 
taka długa nazwa, która nawet niekiedy sądom się 
myliła przy wyrokach karnych – po reformie ubie-
głorocznej jest możliwość przekazywania pieniędzy, 
które są odbierane przestępcom, bo to są pieniądze od 
przestępców, w szerszym zakresie m.in. pokrzywdzo-
nym przestępstwami. Pomoc postpenitencjarna jest 
działem wspieranym z pieniędzy, które więźniowie 
wypracowują w więzieniach. Te pieniądze ściągane 
od przestępców trzeba przekazać pokrzywdzonym. 
Do tej pory robiły to tylko i wyłącznie organiza-
cje pozarządowe, i to kilkanaście. Do roku 2015… 
Kilkanaście, które o tym funduszu wiedziały. W prze-
strzeni publicznej fundusz do 2015 r. nie istniał w zna-
czącym zakresie. Co więcej, do roku 2015 przychody 
funduszu były niezbyt wysokie. Od momentu, gdy 
pan minister powierzył mi zajmowanie się fundu-
szem, tj. od roku 2016, dochody funduszu wzrosły 
dziesięciokrotnie. Pan minister chciał, aby te pienią-
dze trafiły faktycznie bezpośrednio do pokrzywdzo-
nych przestępstwami. Po reformie z zeszłego roku 
stworzyliśmy możliwość nie tylko przekazywania 
środków instytucjom pozarządowym – te pieniądze 
mogą być przekazywane także do instytucji z sektora 
finansów publicznych. 

W bieżącym roku ponad 100 milionów zł prze-
kazaliśmy – tak wynika z tego, co przeanalizowa-
łem – do ponad 2 tysięcy 400 gmin, a gmin w Polsce 
mamy chyba 2 tysiące 472. Czyli 2 tysiące 400 gmin 
wszystkich opcji politycznych przystąpiło do naboru. 
Z wójtami, burmistrzami czy prezydentami z więk-
szości z tych 2 tysięcy 400 gmin osobiście podpi-
sywałem umowy, tak żeby usprawnić wykonanie 
zadania. Pieniądze miały trafić do ponad 10 tysięcy 
ochotniczych straży pożarnych. Dlaczego do nich? 
Ano dlatego, Szanowni Państwo, że pokrzywdzenie 
przestępstwem, tym, z którego pieniądze trafiają… 
To są wielorakie przestępstwa. Praktycznie w przy-
padku większości przestępstw z kodeksu karnego 
albo obligatoryjnie, albo fakultatywnie sądy orzekają 
świadczenia na rzecz funduszu. A zatem w przypad-
ku poszkodowanych większością przestępstw trzeba 
te pieniądz przekazać. Z jednej strony na organizacje 
pozarządowe, które do tej pory… Zdaje się, że w tym 
roku blisko setkę takich organizacji fundusz wsparł 

Następne pytanie. Chciałabym zapytać, kto zwró-
cił się do pana… kto zaproponował panu kandydowa-
nie, ubieganie się o funkcję rzecznika praw dziecka.

I trzecie pytanie. Troszkę pozwolę sobie je rozbu-
dować. Prześledziłam pana działalność jako dyrek-
tora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
I tam jednym z pana głównych zajęć w ostatnim roku 
przed wyborami samorządowymi było jeżdżenie po 
Polsce i przekazywanie strażakom sprzętu finanso-
wanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości – to 
jest jego skrócona nazwa, bo ten fundusz tak napraw-
dę nazywa się: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szanowny Panie 
Rzeczniku, to była głośna sprawa. Zwracał się w tej 
sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości rów-
nież rzecznik. Państwo zrobili program wyborczy 
Solidarnej Polski za 100 milionów, przekazując sprzęt 
finansowany z tego funduszu, który de facto, proszę 
pana, powinien pójść na pomoc pokrzywdzonym 
i innym osobom. Już nie mówię o tym, że tam po-
szły też pieniądze np. na fundację „Lux Veritatis”, 
na szkołę medialną w Toruniu, że poszły pieniądze 
nawet na CBA, na wydatki operacyjne, chociaż CBA 
powinno być finansowane tylko w ramach budżetu. 
Chciałabym, żeby pan o tym opowiedział. Bo napraw-
dę, jest tutaj mnóstwo pana zdjęć, jak pan z polityka-
mi Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości wręcza 
ten sprzęt strażakom. Moim zdaniem nie ma to nic 
wspólnego z ofiarami, z pokrzywdzonymi, z pomocą 
postpenitencjarną. Nie da się tego nijak uzasadnić. 
Proszę powiedzieć, ile z tego funduszu poszło na taką 
pomoc. A może pan jako osoba przychylna dzieciom 
powie, ile z tego funduszu poszło na pomoc np. dzie-
ciom więźniów, osadzonych itd., itd. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowna Pani Senator, zacznę od 

początku. Nigdy nie byłem, nie jestem i mam nadzie-
ję, że, póki co, nie będę członkiem żadnej partii. Co do 
wyborów, to w wyborach nie startowałem. Raz byłem 
radnym osiedla… Reprezentowałem porozumienie 
obywatelskie, lokalną inicjatywę w Łodzi. Co do sto-
warzyszeń, to należę do stowarzyszenia absolwentów 
wydziału prawa, prawa kanonicznego i administracji 
KUL i do stowarzyszenia kanonistów działającego 
też przy KUL. To są stowarzyszenia, których jestem 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Panie Rzeczniku, naprawdę wszyscy byliby za-
dowoleni, gdyby dostali taki sprzęt, zwłaszcza przed 
wyborami.

Ja jednak chciałabym poprosić pana o odpowiedź 
na pytanie, kto złożył panu propozycję ubiegania się 
o stanowisko rzecznika, bo pan na to pytanie nie od-
powiedział.

Chodzi też o to, ile pieniędzy z tego Funduszu 
Sprawiedliwości poszło na dzieci. Proszę, jeśli można, 
odpowiedzieć dokładniej, bo pan się tym funduszem 
zajmował. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Zgłosił się do mnie klub parlamentarny – za co 

dziękowałem i dziękuję – dostrzegając tę działalność 
u podstaw, kazuistyczną, w poszczególnych przypad-
kach, które się pojawiały, również ze strony innych 
organizacji, instytucji. Tak że tutaj…

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ale 
jaki klub i jaka osoba?)

Czyli to jest ta kwestia.
A teraz kwestia tego, ile pieniędzy zostało prze-

kazanych konkretnie na dzieci. Cała pomoc na rok 
2018 – proszę wybaczyć, że co do złotówki tego nie 
pamiętam, ale nawet formalnie rzecz ujmując, od 
czerwca w pewnym znaczącym zakresie funduszem 
już się nie zajmuję ze względu na inne obowiązki – to 
było ok. 30 milionów zł. Tyle było na tę pomoc dla 
instytucji pozarządowych, prawną, psychologiczną, 
pomoc terapeutyczną, pomoc w znalezieniu miejsca 
zamieszkania, na uzupełnienie środków na rachunki, 
nawet na pomoc dotyczącą opłat za przedszkole czy za 
pobyt dziecka… czy dla kobiety, która de facto razem 
z dziećmi była ofiarą pokrzywdzenia. A pokrzyw-
dzenie w ramach tego funduszu, Szanowni Państwo, 
rozumiemy dosyć szeroko, bo od strony formalno-
prawnej, karnej pokrzywdzonym w takiej sytuacji 
znęcania będzie kobieta i ona będzie być może wystę-
powała jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej, 
ale jeżeli uciekła od oprawcy, to pokrzywdzonymi są 
też dzieci. I takie dzieci też otrzymywały środki, też 
otrzymywały ubrania, też otrzymywały różnego ro-
dzaju świadczenia i bony z tego funduszu. To było na 
niemal 30 milionów zł w bieżącym roku, takie dotacje 
zostały przekazane. A od roku 2019 będzie ponad 
300 milionów zł na kolejne lata… Dziękuję bardzo.

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeszcze…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Teraz… 

Jeszcze coś jest?)

w kwocie przekraczającej chyba 30 milionów zł. Od 
przyszłego roku będzie to ponad 300 milionów zł 
dla organizacji pozarządowych świadczących pomoc 
dla dzieci i rodzin, pomoc psychologiczną, prawną, 
terapeutyczną – wieloraką pomoc natychmiast po-
trzebną. To będzie ponad 300 milionów zł, a w tym 
roku było ponad 30 milionów. A na strażaków – ponad 
100 milionów. 

Dlaczego na strażaków? Bo strażacy… Proszę 
wybaczyć taką kazuistykę, Wysoka Izbo, Panie 
Marszałku, ale ten rok, że tak powiem, trochę 
informacji mi włożył do głowy i mogę niejako 
podsumowująco teraz to wyrazić. Znaczna część 
wyjazdów, interwencji strażaków to nie są wyjaz-
dy do pożarów, tylko do różnych innych zdarzeń, 
a najwięcej z nich stanowią przestępstwa drogo-
we. Wypadek to przestępstwo drogowe, jeżeli jest 
uszczerbek powyżej 7 dni… A jeśli nie ma, to jest 
to wykroczenie, ale też jest uszczerbek i należy 
pokrzywdzonemu pomóc, tak żeby nie zginął. Ten 
sprzęt ratownictwa medycznego, szczególnie torby 
ratownicze, defibrylatory, wielokrotnie ratują życie, 
również dzieciom. Wraz z panem gen. Leszkiem 
Suskim weryfikowaliśmy listę sprzętu i wskazy-
waliśmy, że sprzęt do ratowania dzieci w wypad-
kach drogowych – dzieci te muszą natychmiast 
uzyskać pomoc – jest… Tam będzie też konieczna 
pomoc psychologa, prawnika za jakiś czas. Ale 
tam na miejscu wypadku te dzieci muszą przeżyć. 
I tę pomoc za ponad 100 milionów zł z tego fun-
duszu… Tak, być może nie jest to wprost związane 
z moją działalnością jako prawnika rodzinnika, ale 
jako prawnika, który zajmował się prawem karnym 
i dbał o to, aby pomagać pokrzywdzonym, z pewną 
empatią. Bardzo szeroko i bardzo dobrze zosta-
ło to przyjęte, bo wśród tych 2 tysięcy 400 gmin, 
które otrzymały dotacje, nie było chyba żadnej 
niezadowolonej, niezależnie od opcji politycznej, 
gdyż wszystkie gminy otrzymywały dotacje. Taki 
był mój obowiązek i ten obowiązek udało mi się 
wypełnić w terminie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje…
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ja 

jeszcze tylko…)
Pani chce dopowiedzieć, tak? Tak.
To proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, chcę dopowiedzieć, bo pan nie odpowiedział 

na moje pytanie.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) i to są właśnie te sprawy, które często nie wychodzą 
na zewnątrz, nie są znane opinii publicznej, nie są na 
pierwszych stronach gazet czy nie są przedmiotem 
twittów, no chyba że rodzice chcą sobie wzajemnie 
czynić uszczypliwości i takie informacje podają pu-
blicznie. Jako rzecznik, tak jak sygnalizowałem i co 
wynika z przepisów ustawy, mogę przystępować do 
każdej sprawy, nawet z własnej inicjatywy, a tym 
bardziej gdy jedna ze stron dostrzega to, że, tak jak 
pani senator zauważyła, dziecko jest kartą przetargo-
wą albo dziecko jest wręcz urabiane przez któregoś 
z rodziców, bo tak też często bywa, przygotowywa-
ne do tego, żeby występować przeciwko drugiemu 
rodzicowi. To są sprawy indywidualne. Jeżeli będą 
takie sygnały, to przystąpię do takich spraw po prostu 
indywidualnie. Być może zasugeruję, i będę nakłaniał 
do tego, co zresztą jest również zgodne z postulatami 
kuratorów, z którymi współpracujemy w minister-
stwie, że należy wprowadzać, popierać rozwiązania 
mediacyjne, takie bardziej spolegliwe, tłumaczyć ro-
dzicom, że konflikt między nimi negatywnie wpływa 
na dziecko. Bo faktycznie może być dziecko z tzw. 
dobrego domu, mające całkiem majętnych rodziców, 
może mieć w zasadzie 2 najnowsze telefony komórko-
we, bo od każdego rodzica dostanie lepszy, a de facto 
ono będzie przez to niewłaściwie wychowane. Tak że 
sprawy indywidualne będą leżały mi bardzo na sercu, 
bo to znam z praktyki adwokackiej, ministerialnej. 
A wiem, że ta praca u podstaw i wyjaśnianie poszcze-
gólnym rodzicom, wpływanie być może na mental-
ność, wskazywanie, jak powinny wyglądać relacje 
między nami, dorosłymi, bo to my mamy rzekomo 
ukształtowany światopogląd i metody wychowania… 
No, chodzi o to, żeby tą drogą wpłynąć na poprawę 
sytuacji ich dzieci. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie. Chciałbym kontynuować wypo-

wiedź pana senatora Augustyna. Jaki ma pan pomysł 
albo jakie będzie pan wdrażał działania dotyczące 
szczególnie uczniów i uczennic z III klas gimnazjal-
nych? No bo tak naprawdę roczniki się złączą i będzie 
duży problem. Tutaj tak naprawdę prawa dziecka będą 
bardzo mocno nadwerężone i zagrożone. Jaki pan ma 
pomysł na to?

I drugie moje pytanie. Wrócę do poprzedniej 
wypowiedzi, dotyczącej listu młodzieży. Otóż kiedy 
senatorowie pytają pana o ewentualne organizacje, 
które pana popierają, to mówi pan, że one nie chcą 

(Senator Barbara Zdrojewska: Jeszcze o CBA 
pytałam. Ile i na co?)

Szanowni Państwo, co do tematu Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego i Funduszu Sprawiedliwości, 
to proszę wybaczyć, ale będę posługiwał się wiedzą 
tylko medialną i taką, którą można tutaj publicznie 
przekazać. Wiem tyle, co i państwo, ponieważ ta część 
była zastrzeżona, objęta klauzulą i w związku z tym 
zadaniem nie wykonywałem… Wiem, że było, zdaje 
się, 25 milionów zł. Było to zgodne z przepisami, 
poparte opiniami prawnymi wybitnych prawników, 
finansistów. I więcej informacji udzielić nie mogę, 
bo też ich nie mam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pani senator Pańczyk-

Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę pana, częściowo odpowiedział pan na moje 

wątpliwości, mówiąc o tzw. opiece naprzemiennej, ale 
nie odpowiedział pan do końca. Ja jestem na świeżo 
po rozmowach z kuratorami sądowymi, o których 
będziemy debatować w Senacie prawdopodobnie 
w najbliższym czasie, i od nich wiem, że sytuacja 
dzieci jest trudna, może nawet trudniejsza – co pa-
radoksalne – nie w rodzinach patologicznych, lecz 
w tzw. rodzinach porządnych. Na czym to polega? Nie 
zawsze chodzi tam o przemoc fizyczną, ale o przemoc 
psychiczną. Dzieci są po prostu rozdarte między ro-
dzicami, którzy się procesują, którzy na adwokatów 
wydają ciężkie pieniądze, którzy powołują na świad-
ków ludzi o wątpliwym morale. A dziecko jest kartą 
przetargową w tych zatargach. Co w takiej sytuacji 
będzie pan robił, jak chronił dobro dzieci? Jak konte-
stował zachowania takich rodziców? Czy to też będzie 
należało do pana obowiązków? Rozumiem, że to jest 
bardzo trudne, ale jak pan będzie to robił?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator, Wysoka Izbo, tym wła-

śnie się zajmuję, jeśli chodzi o sprawy indywidualne, 
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(senator G. Napieralski) zostało jak najlepiej wykonane, bo reforma jest, re-
forma trwa, a od września będą te połączone roczniki 
i musimy się tym zająć. Bardzo proszę o pomoc, po-
mysły – chętnie z nich skorzystam. A to, jakie rozwią-
zanie przyjmiemy, czas pokaże. Jest jeszcze chwila 
na to, żebyśmy przyjęli jak najlepsze rozwiązanie. 
Jednak od strony czysto techniczno-administracyjnej 
– budynków szkolnych było tyle na potrzeby dzieci, 
ile jest. To jest tylko kwestia zorganizowania poszcze-
gólnych klas, roczników, a sama kubatura, że tak 
powiem, jest constans, dostosowana do liczby dzieci 
wszędzie tak, jak należy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję. 
Ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie o pana stosu-

nek do metody in vitro, pytanie wynikające z tego… 
Co pan zrobi, jak już pan zostanie wybrany na rzecz-
nika praw dziecka, z problematyką związaną z ob-
raźliwymi sformułowaniami, które stygmatyzują 
dzieci poczęte metodą in vitro? Często na fali hejtu 
w pewnych środowiskach mówi się, że są to dzieci 
z bruzdą czy dzieci niedorozwinięte. Rodzice dzieci 
poczętych tą metodą stają w obronie swoich pociech. 
To jest też wyzwanie dla rzecznika praw dziecka. Co 
pan zamierza zrobić, aby stanąć w obronie godności 
tych dzieci? To pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie dotyczy problematyki pedofi-
lii w Kościele. Pan z racji i wykształcenia, i zajęć 
w pana karierze zawodowej ma rozległą i spekta-
kularną – można powiedzieć: niezwykłą – wiedzę 
dotyczącą mechanizmów funkcjonowania Kościoła 
czy Kościołów. Do zadań rzecznika należy też pro-
filaktyka. Co więc pan zamierza zrobić, jakie kroki 
przedsięwziąć, aby zjawisko pedofilii w Kościele 
ograniczać i walczyć z nim? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku. 
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Senatorze, co do 

metody in vitro – bo to był pierwszy temat – to to, że 
ogólnie nie ma regulacji i niektóre samorządy wpro-
wadzają różne regulacje promujące tę metodę czy 
jakiekolwiek inne, wskazuje na to, że jest to istniejący 

powiedzieć albo nie chcą się afiszować. Większość 
rad młodzieżowych z imienia i nazwiska się podpisała 
pod listem, który jest przeciwko panu. Tak jak powie-
działem, to są grupy ludzi bardzo aktywnych, nietu-
zinkowych, otwartych i jednak ma je pan przeciwko 
sobie. Nie uważa pan, że było czymś niedobrym, 
że jest czymś złym to, że nie spotkał się pan z tymi 
młodymi ludźmi tak naprawdę przed głosowaniem 
i nie przekonał pan ich do siebie? List, który ci mło-
dzi ludzie napisali, wyszedł 7 grudnia, czyli trochę 
czasu już minęło, a jednak nie zdołał pan z nimi się 
spotkać. Jeżeli pan mówi, że rekomendował pana czy 
poprosił pana o to, żeby stanąć tu przed nami, Klub 
Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, to powinni 
panu ten list przekazać, ponieważ wszyscy senato-
rowie, wszyscy parlamentarzyści ten list otrzymali. 
Powinien pan dostać taki list, list od młodych lu-
dzi, którzy są najbardziej zainteresowani tym, czym 
będzie pan się zajmował. Jak pan w takim razie to 
skomentuje? Jak pan do tego się odniesie? I co pan 
chce z tym zrobić?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Szanowny Panie Senatorze, listu 

nie dostałem. Dzisiaj o nim się dowiedziałem. Zatem 
powtórzę to, co powiedziałem w pierwszej wypowie-
dzi: zapraszam do rozmowy. Moje dane kontaktowe 
są znane, są powszechnie dostępne. Jeżeli będę po-
zytywnie zarekomendowany przez Wysoką Izbę, to 
tym bardziej zapoznam się z tym listem i poproszę 
o informacje i o spotkanie. Zapraszam już teraz, z tej 
mównicy. A poza tym nie byłem, zdaje się, adresatem 
tego listu, bo list nie był do mnie skierowany, więc 
nie mogłem z nim się zapoznać.

Kwestia wracającego tematu reformy edukacji 
i połączonych roczników. Tak, będzie to oczywiście 
znacząca dolegliwość, gdy zbiegną się 2 roczniki 
i nagle zamiast 350 tysięcy dzieci na jednym pozio-
mie edukacyjnym będzie ich prawie 700 tysięcy. Jest 
to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, ale to nie 
znaczy, że mamy to kontestować i tylko krytykować. 
Musimy spowodować, żeby to zadanie – bo jest to 
wielkie zadanie – przeszło w sposób możliwie jak 
najlżejszy dla tych dzieci. 

Tak że proszę o pomoc, o porady, co możemy zro-
bić, jakie rozwiązania zasugerować, żeby to zadanie 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) dzały, że nie będzie to tolerowane, że będzie to wy-
kazywane. Zresztą zmiany przepisów prawa karnego 
wprowadzane w zeszłym roku też w tym kierunku 
zmierzają. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Mikołajczyk.

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie, szeroko pojęte bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży jest priorytetowe. Dzieci narażone 
są dziś na wiele zagrożeń. Niezwykle istotne wyda-
je mi się niwelowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. 
W Senacie powstał Senacki Zespół Bezpieczeństwa 
Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. Stąd moje 
pytanie: co zamierza pan zrobić jako rzecznik w kon-
tekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyber-
przestrzeni? To jedno.

I drugie. Bardzo proszę powiedzieć… Temat już 
się tu przewijał, a jest niezwykle istotny. To aliena-
cja rodzicielska jako przemoc. Temat alienacji rodzi-
cielskiej podniosło już tu dzisiaj wielu senatorów. 
Bardzo proszę o konkretne rozwiązania, które pan 
by sugerował w kontekście zwalczania tej przemocy, 
tej alienacji rodzicielskiej i pomocy alienowanym. 
Dziękuję bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, co do cyber-

bezpieczeństwa i ogólnie bezpieczeństwa dzieci 
w zakresie przekazu medialnego – bardzo często 
dotyczy to m.in. pornografii i tego typu treści, któ-
re na razie są powszechnie dostępne. I to sygnali-
zowałem w trakcie posiedzenia komisji sejmowej. 
Sygnalizowałem, że zwalczanie m.in. powszechnego 
dostępu do pornografii w przypadku dzieci będzie 
jednym z moich priorytetów. Kwestią jest to, w jaki 
sposób to przeprowadzić. Bardzo celna i cenna jest 
inicjatywa senatorów w tym zakresie. Można poku-
sić się o jej rozszerzanie właśnie w tych zakresach, 
o korzystanie z rozwiązań innych krajów po to, aby 
ograniczyć takie sytuacje z pełną dostępnością do 
niektórych zagrożeń w internecie. Należy popie-
rać chociażby samoregulację operatorów. Tak jest 
w Wielkiej Brytanii, gdzie, aby uzyskać dostęp do 
pewnych treści, należy posługiwać się kartą kre-
dytową. I już to – bez wprowadzania dodatkowych 
przepisów – spowodowało, że operatorzy sami siebie 

problem. Kwestią, tak jak pan senator był uprzejmy 
wskazać, jest zadbanie o godność dziecka poczętego 
w ten sposób. I to, co sygnalizowałem, co wynika 
ze światopoglądu, z wykształcenia, z wiary, to jest 
jedno. To, co jest prawem, to drugie. Ale należy to 
możliwie łączyć dla dobra… I dotyczyć ma to nie 
tylko dzieci poczętych i narodzonych, ale ma to też 
dotyczyć, ta godność, dzieci poczętych, a nienaro-
dzonych, np. zamrożonych – to też są dzieci, bo są 
poczęte. I w tym zakresie patrzeć na tę metodę należy 
w taki sposób, że jakkolwiek jest to pewnie skuteczna 
metoda poczęcia dzieci, jakkolwiek powodująca, że 
wiele dzieci przyszło na świat – do ich ochrony zaraz 
przejdę – to jednak od strony prawno-moralnej jest to 
metoda niegodziwa, bo w przypadku znaczącej liczby 
poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte 
dzieci nie są wystarczająco chronione. 

A jednocześnie, przechodząc do drugiej części 
przedstawionego przez pana senatora zagadnienia, 
do tej fali hejtu, do wypowiedzi… Od poczęcia – tak 
jak powiedziałem – godność ludzka ma być chro-
niona. I każdy taki sygnał – tak jak w przypadku 
pedofilii i czegokolwiek innego – będzie przeze mnie 
natychmiast analizowany i w takim stopniu, w jakim 
będę mógł, uruchamiając wszelkie organy, łącznie 
z organami ścigania, albo nawet pouczając strony, 
które czegoś takiego doświadczają… A niezależnie 
od kwestii tego poczętego dziecka, które być może 
gdzieś jest zamrożone, to dziecko narodzone, któ-
re chodzi do szkoły, które się kształci i które wie, 
że zostało w taki sposób poczęte, ma takie samo, 
identyczne prawo jak każde inne dziecko do tego, 
żeby być chronione przeze mnie jako rzecznika. I to 
uzyska. Jeżeli będzie wymagało to pouczenia o tym, 
że są metody do ochrony dóbr osobistych, do przed-
stawienia odpowiednim organom, to taką poradę ode 
mnie uzyska, a nawet pomoc indywidualną i osobistą.

Co do pedofilii czy to w Kościele, czy nie 
w Kościele, bo przecież są różne instytucje, które sty-
kają się z dziećmi… Teraz jest to bardzo głośny temat. 
Tak jak powiedziałem, tę odrażającą zbrodnię trzeba 
wypalać rozpalonym do białości żelazem. I tyle.

(Senator Barbara Zdrojewska: W jaki sposób?)
W jaki sposób? Są od tego organy ścigania. Swoją 

drogą instytucje kościelne w ramach swojej struktury 
muszą sobie z tym radzić i z tego, co wiem… W żaden 
sposób nie jestem tutaj rzecznikiem… nie jestem do 
tego upoważniony ani nie występuję w żadnej roli, 
bo, Szanowni Państwo, od rezygnacji z praktyki nie 
mam też kontaktu z instytucjami sądów kościelnych. 
Jednak chodzi mi o kwestię, że ta instytucja, Kościół, 
i zapewne również inne instytucje starają się teraz 
jak najbardziej, moim zdaniem, sygnalizować ten 
problem. Ostatnie zebrania biskupów też potwier-
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Idzie kalen-
darzowa zima, ale mamy też zimę demograficzną. 
20 lat temu w Polsce populacja dzieci wynosiła 
ponad 10 milionów, dzisiaj jest nieco ponad 7 mi-
lionów. Ale mimo tego, że liczba dzieci zmniejsza 
się bardzo radykalnie, to liczba dzieci w różnych 
formach opieki zastępczej nie zmniejsza się. Taka, 
jaka była 20 lat temu, jest dzisiaj, mimo tego, że 
liczba dzieci, populacja dzieci – co powiedziałem 
bardzo wyraźnie, ale jeszcze raz to podkreślę – 
zmniejszyła się o 3 miliony. Czyli krótko mówiąc: 
stabilizuje się ta liczba dzieci w różnych formach 
opieki. Myśmy te formy opieki bardzo sprofesjo-
nalizowali i zmieniliśmy je na pewno na lepsze, 
w sensie bardziej rodzinnego systemu – i to budzi 
moje głębokie zadowolenie – ale moje niezado-
wolenie budzi to, że nie maleje liczba dzieci, a to 
jest globalnie ok. 70 tysięcy dzieci w różnych for-
mach opieki. I z tego jestem bardzo niezadowolo-
ny. Uważam, że to można zmienić. Uważam, że 
w tym sensie ten system potrzebuje zmian. I tutaj 
na pewno to trzeba dostrzegać. Czy pan to do-
strzega? Czy pan będzie miał pewne propozycje 
w tym zakresie? I czy taki niepokój odnośnie do 
ustabilizowania tego systemu na bardzo wysokim 
poziomie, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które tam 
są, mimo tego, że w ostatnich latach powołaliśmy 
nowe zawody… Powstał zawód asystenta rodziny, 
a jego przedstawicieli jest już wiele tysięcy. Tych 
pracowników jest bardzo wielu, ale nie skutkuje to 
zmniejszeniem, które sobie obiecywaliśmy. A więc 
tu na pewno jest pole do działania. Czy pan rzecz-
nik podejmie to wyzwanie i czy możemy liczyć na 
współpracę w tym zakresie?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję.
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, problem opieki 

zastępczej, pieczy zastępczej tak jest postrzegany, 
bo to jest jeden z elementów, który trafia również 
w zakresie sprawowanego teraz nadzoru nad postę-
powaniami sądowymi, a w zasadzie zwykle takie 
sprawy opierają się o sądy, nawet w tych tysiącach 
przypadków… Kwestią jest oczywiście skala, która 
w przypadku demografii się zmniejszyła, a w przy-
padku liczby dzieci pozostaje status quo. Istotną 
kwestią z mojej perspektywy i z perspektywy tego, 
co analizuję, jest zwłaszcza przypomnienie wszyst-
kim, którzy są w systemie pieczy zastępczej, że pod-
stawowym zadaniem pieczy zastępczej jest to, aby 
przywrócić dziecko do rodziny naturalnej. To jest 

ograniczyli, czyli wprowadzili pewne zasady. Samo 
uzyskanie karty kredytowej oznacza utrudnienie, 
a wtedy również dla dzieci ten dostęp jest utrud-
niony. A wiemy, że z cyberbezpieczeństwem wobec 
powszechnego dostępu np. do laptopa… W zasadzie 
wszyscy tego doświadczamy, że małe dziecko szyb-
ciej nam rozwikła niuanse czy tabletu, czy telefonu 
po tym, gdy go przyniesiemy do domu prosto ze 
sklepu, niż my sami. To jest powszechna wiedza, 
dlatego musimy tutaj zabezpieczać się przez różnego 
rodzaju inicjatywy. I jak najbardziej ta inicjatywa, 
o której mówiłem – być może też wprowadzenie 
takich zasad jak w Wielkiej Brytanii, dotyczących 
samoograniczenia operatorów – będzie już dużym 
krokiem w tym kierunku. I będę kładł nacisk na 
to, żeby na te sprawy zwracać uwagę instytucjom, 
które są odpowiedzialne, i władzy wykonawczej, 
Ministerstwu Cyfryzacji, i być może również pań-
stwu jako parlamentarzystom, którzy te kwestie 
w sposób prawny za jakiś czas wyrazicie.

Drugie pytanie pana senatora, co do pomocy 
w zakresie tego rozszerzania i krzywdzenia aliena-
cją rodzicielską. Samo pojęcie alienacji rodziciel-
skiej przyjęło się dla sytuacji, kiedy jedno z rodzi-
ców w sposób naruszający nie tylko przepisy, ale np. 
rozstrzygnięcia czy jakieś porozumienia, utrudnia 
kontakt dziecka z drugim z rodziców. Często przyj-
muje się – takie są też postulaty niektórych organi-
zacji – że to jest właśnie przemoc, niekiedy bardziej 
druzgocąca dziecko niż nawet ta fizyczna, której też 
nie popieram i która powinna być penalizowana. Ale 
właśnie te rozwiązania, które zaistniały w projekcie, 
są konkretne. Uwypuklenie, szczególnie dla władzy 
sądowniczej, przepisu, który był, a który nie był po-
wszechnie znany… No tak to jest, że niekiedy zbyt 
długi przepis powoduje zaniknięcie idei, jaką za sobą 
niesie. I my ten przepis uprościliśmy. Zresztą wiemy 
już po konsultacjach zewnętrznych, międzyresorto-
wych, w trakcie których wypowiadały się stowarzy-
szenia sędziowskie i instytucje pozarządowe, że to 
rozwiązanie idzie w dobrym kierunku. Uprościliśmy 
go po to, aby dzięki jego stosowaniu przez instytucje 
wymiaru sprawiedliwości – przede wszystkim, bo 
tam trafiają te najtrudniejsze sprawy – upowszechnić 
wiedzę o nim. Tak że to jest takie konkretne roz-
wiązanie, które, mam nadzieję, niebawem stanie się 
prawem. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Szymański.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Senator Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym poznać pana stanowisko co do zapisów 

w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o zapis 
zakazujący stosowania kar cielesnych. Czy wydaje się 
panu, że jest to zapis potrzebny, czy też może zbędny? 
I czy, jak już pan zostanie rzecznikiem… Wie pan, 
w tej Izbie widzieliśmy już różne rzeczy. Było gło-
sowanie i tuż przed głosowaniem się okazywało, że 
kandydatka poległa. To trochę tytułem rozluźnienia. 
Chciałbym zapytać, czy przewiduje pan ewentualne 
rozszerzenie tego zapisu. Mówię o przeciwdziałaniu 
przemocy psychicznej. To też są dosyć częste sytu-
acje. To jest pierwsza kwestia.

Teraz druga kwestia, o którą bym chciał pana 
zapytać. Chcę też wyrazić swój niepokój, bo tak na-
prawdę jest pan teraz urzędnikiem. Prawda? Jest pan 
urzędnikiem od 3 lat, urzędnikiem realizującym pew-
ną linię obecnego rządu i, jak rozumiem, musiał się 
pan jako dobry urzędnik absolutnie z tym wszystkim 
identyfikować. Czy nie uważa pan, że pana niezależ-
ność na stanowisku rzecznika będzie w tej sytuacji 
trochę zagrożona?

Kolejne pytanie, takie, które zadają nam jako 
senatorom nasi wyborcy i nie tylko wyborcy. Pewnie 
pan już słyszał to pytanie, ale chciałbym, żeby się 
pan do tego odniósł. Jest pan dzisiaj adwokatem 
w łódzkiej okręgowej radzie adwokackiej, nieczyn-
nym, tak to się chyba określa, niewykonującym za-
wodu. Ale jak pan zostanie rzecznikiem… Czy nie 
widzi tu pan sprzeczności? Czy obejmując funkcję 
o charakterze kontrolnym – to jest pytanie pewnych 
środowisk – nie powinien się pan jednak wycofać 
z zawodu czy też wystąpić o skreślenie z korporacji 
adwokackiej?

I już ostatnia kwestia, żeby rozwiać wszystkie 
moje i nie tylko moje wątpliwości. A mianowicie czy 
wobec pana jako adwokata w przeszłości toczyły się 
jakieś postępowania, czy też były jakieś skargi w sto-
sunku do pana i czy te złe języki, które gdzieś tam 
mówią, rozsiewają plotki… Czy coś w tym zakresie 
się działo? Dziękuję bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Co do tego, czy jestem urzędnikiem… Tak, jestem 
urzędnikiem, teraz formalnie tak to wygląda, ale 
cały czas jestem adwokatem i z natury swojej mam 
taką niepokorną… Może inaczej: naturę mam nie-
pokorną, co zresztą w ministerstwie wielokrotnie 
było dostrzegane, i tę naturę, zdaje się, mam tak 

podstawowe zadanie, a w bardzo wielu przypad-
kach to zadanie nie jest wykonywane, bo dziecko, 
trafiając do jakiejś pieczy… Pół biedy, jeżeli jest to 
rodzinna piecza zastępcza, gorzej, jeżeli instytu-
cjonalna. Oczywiście nie generalizuję, ale bardzo 
często zdarza się, że współpraca z rodziną naturalną 
nie jest wystarczająca. I o tym trzeba przypominać. 
Tak jak sobie przypominam domy małego dziecka, 
w których wizyta łapie za serce i ściska to serce 
bardzo mocno… One w ogóle powinny być, moim 
zdaniem, w perspektywie najbliższych lat wyelimi-
nowane. Małe dzieci, niemowlaki nie powinny być 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Mamy wystar-
czającą liczbę rodzin zastępczych w całej Polsce. 
One jakby nie pokrywają się obszarowo z tym, gdzie 
są domy dziecka. Dzieci powinny być w rodzinach 
zastępczych, a nie w domach dziecka. Dlatego moja 
współpraca w tym zakresie będzie prowadziła do 
tego, aby przypomnieć, że piecza zastępcza jest po 
to, żeby przywrócić prawidłową działalność rodzinie 
w zakresie wychowania. To jest raz.

Dwa. Instytucja asystenta, o którym pan senator 
wspomniał, wymaga, można powiedzieć, przywró-
cenia, wzmocnienia autorytetu, bo to jest instytucja 
pomagająca, działająca jakby obok, a niekiedy bez 
kuratora. To instytucja, która ma pomagać rodzinie 
w powrocie do normalnego funkcjonowania. I o tym 
trzeba ludziom przypominać. Trzeba tę instytucję jak 
najbardziej wspierać, bo jej prawidłowa działalność 
powoduje, że dziecko cały czas jest w swojej rodzinie 
naturalnej, której należy pomagać.

To jest jeden z elementów, które jako dyrektor… 
Gdy wpływały do nas niektóre sprawy, analizowałem 
je od tej strony, sprawdzałem, co który organ, urząd 
zajmujący się rodziną zrobił albo czego nie zrobił. 
I okazywało się, że w zasadzie wszyscy coś robili, 
ale nie w tym samym momencie. Nie było to skoor-
dynowane. Praca asystenta z pracą MOPS, GOPS, 
z pracą kuratora, z pracą sądu musi być skoordyno-
wana. I natychmiast musi zaistnieć współpraca z in-
stytucjami opieki społecznej w sensie finansowym. 
To musi być skoordynowane, a wiedza o tym musi 
być powszechna.

Być może potrzebne są jakieś poradniki, wspar-
cie, szkolenia. Jak najbardziej będę to wspierał, żeby 
przywrócić wartość tym instytucjom. A wszystko dla 
dobra dzieci, po to, żeby jak najczęściej wracały one 
do swoich rodzin, nakierowanych już na prawidłowe 
tory, i żeby tam się wychowywały. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku! 
Mam 2 pytania, pierwsze szczegółowe. Ostatnio zbul-
wersowały nas informacje o tym, że w niektórych 
szkołach próbuje się wobec dzieci, i to małych dzieci, 
stosować ideologię gender. Pytanie jest takie: jak pan 
będzie przeciwdziałał, czy ma pan zamiar i czy będzie 
pan przeciwdziałał temu, żeby dyrekcja szkoły – bo 
to ona musi zezwolić – bez wiedzy rodziców, bez ich 
zgody, wprowadzała elementy tej ideologii w stosun-
ku do małych dzieci?

I pytanie natury bardziej ogólnej. Otóż ja uważam, 
że najlepszym środowiskiem dla dziecka jest jego na-
turalna rodzina rozumiana jako mężczyzna i kobieta, 
ojciec i matka, równocześnie to rodzice powinni mieć 
decydujący wpływ na wychowanie dziecka. Czy nie 
uważa pan, że ten atak na pana osobę – czasami nawet 
atak osobisty, który po części obserwujemy też na 
tej sali – wynika z tego, że ci, którzy pana atakują, 
mają inne zapatrywania na ten podstawowy problem, 
a także inne niż to, co jest zawarte w konstytucji?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, zacznę od drugiej 

części, bo z niej łatwiej mi będzie przejść do tego 
precyzyjnego pytania, które było na początku.

Rodzina jest naturalnym miejscem wychowania 
dzieci. To wynika z konstytucji, z prawa naturalnego, 
z poczucia, mam nadzieję, każdego z nas obecnych na 
tej sali. A skoro tak, to rodzice mają pierwsze i pod-
stawowe prawo do tego, żeby zajmować się wychowa-
niem dziecka i kierunkami tego wychowania. A więc 
nic, co jest wbrew rodzicom, i nic – tu idę dalej – co 
jest wbrew programowi, nie powinno mieć miejsca 
w szkole. Próbuję to w ten sposób interpretować, tak 
jak chociażby zdarzenia sprzed kilku tygodni czy 
miesięcy, jak kwestie powtarzane rokrocznie w róż-
nych sytuacjach przez tzw. edukatorów – co, zdaje 
się, ma niewiele wspólnego z nomenklaturą prawa 
edukacyjnego, Karty Nauczyciela i w ogóle progra-
mów edukacyjnych. Nic, co jest przeciwko rodzicom, 
rodzinie i programowi ustalonemu przepisami prawa, 
nie może w szkole istnieć. Po prostu. Dlatego – tu 
odwracam interpretację – wszelkie próby omijania 
takiej zasady są niedopuszczalne. Będzie trzeba to 
weryfikować, analizować, każdy taki sygnał będzie 
przeze mnie weryfikowany i na pewno takie infor-
macje z sugestiami będą przesyłane, przekazywane 
do organów nadzoru. Dotyczy to też ideologii gender 
i wszelkich innych ideologii, które być może w jakiś 
zawoalowany sposób miałyby być przekazywane poza 

głęboko wpojoną, że się jej nie wyzbędę. To tyle co 
do mojej niezależności. Tak że to jest odpowiedź 
na to pytanie.

Co do kar cielesnych przepis jest jasny, klarowny, 
niewymagający zbyt daleko idących interpretacji. Po 
prostu wprost z niego wynika, że kary cielesne są 
niedopuszczalne. Ja się z tym zgadzam i tak ma być.

Co do przemocy psychicznej i ewentualnego jej 
wyrażenia w normie powiem, że istotą prawa jest też 
to, aby nie było ono zbyt kazuistyczne. Mamy inne 
normy prawne, m.in. w prawie karnym, które takie 
sytuacje regulują, i na nie już teraz można się powo-
ływać. Z takimi sprawami też miałem do czynienia 
i można to zastosować.

Co do wpisu na listę adwokacką łódzką… 
Wysoka Izbo, analizowałem tę sytuację prawną 
nawet z dziekanem łódzkiej izby. Ani z przepisów 
prawa o adwokaturze, ani z zasad etyki adwokac-
kiej nie wynika taki obowiązek, nie wynika to, 
abym musiał złożyć pismo o wystąpieniu z izby, 
ba, wręcz powołanie na to stanowisko może tylko 
potwierdzić kwestię wykształcenia i zawodowego 
przygotowania do pełnienia czynności rzecznika. 
Bo czymże jest rzecznik, kimże jest rzecznik, 
jak nie adwokatem, tylko ze znacznie szerszymi 
uprawnieniami? Jako adwokat mogę zadziałać 
w sprawie, gdy ktoś mi podpisze upoważnienie, 
jako rzecznik mogę zadziałać w każdej sprawie. 
Co więcej, są wyłączenia, niemniej jednak nie 
dotyczy to stanowiska z wyboru. A jeżeli taka 
będzie wola Wysokiej Izby, którą to wolę wyraził 
Sejm… To jest stanowisko z wyboru. Zatem nie 
ma konieczności zrzekania się bycia członkiem 
izby adwokackiej. Niemniej prawdopodobnie wy-
stąpimy jeszcze o opinię w tym zakresie, żeby 
potwierdzić tę interpretację przepisów – bo to 
wprost przepisami się posługujemy, posługujemy 
się interpretacją wynikającą wprost z przepisów 
– potwierdzić, czy ona jest prawidłowa. Na ten 
moment nie widzę takiej potrzeby.

I ostatnie pytanie: czy toczyły się wobec mnie 
jakieś postępowania? Szanowni Państwo, to jest 
praca adwokata. Po przyjściu do ministerstwa 
była jedna sprawa niezadowolonego klienta, któ-
ra została prawomocnie umorzona, a ja zostałem 
oczyszczony z zarzutów. Zarzuty klienta okazały 
się całkowicie nietrafione, chybione i izba adwo-
kacka, sąd dyscyplinarny prawomocnie uznał je za 
niezasadne. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, co do ochrony ży-

cia od poczęcia, to tak jak wskazywałem, przepisy 
teraz obowiązujące moim zdaniem nie są precyzyjne 
i należy wyjaśnić te rozbieżności. Częścią drogi do 
wyjaśnienia tych rozbieżności jest być może wniosek 
złożony do Trybunału Konstytucyjnego. Przychylam 
się do tego wniosku, przychylam się do uzasadnienia 
skierowanego przez prokuratora generalnego jako 
stronę postępowania. Dodatkowo uzupełniałem to, 
również na posiedzeniu komisji, o ten krótki wywód 
prawniczy, na który nikt do tej pory nie zwracał uwa-
gi, a analizowałem i wniosek, i przepisy, wywód do-
tyczący istnienia ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
i tego obowiązku chronienia życia od poczęcia. I ma-
jąc na uwadze tę sytuację, uważam, że należy właśnie 
wszelkimi możliwymi sposobami zmierzać ku temu, 
aby życie było chronione jak najlepiej. No, jest to 
jedna z dobrych metod przyjętych obecnie.

Co do opieki…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale prosiłbym, 

żeby jednak odpowiedzieć: jest pan za zaostrzeniem 
prawa aborcyjnego, a jeśli tak, to w jakim zakresie?)

Panie Senatorze, Wysoka Izbo, klarownie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Klarownie.)
Jeżeli życie ma być chronione od poczęcia, to od 

poczęcia, w każdym możliwym zakresie. I takie jest 
moje zdanie.

Co do opieki stomatologicznej, personelu, jak pan 
senator… Ja rozumiem, że chodzi w ogóle o opiekę 
zdrowotną, tę pielęgniarską, lekarską, w szkołach, bo 
dotyczyć ma to dzieci, a nie w ogóle systemu służ-
by zdrowia. Szanowni Państwo, ja pamiętam szkołę 
podstawową, w której pielęgniarka, co najmniej pie-
lęgniarka, bo jeśli chodzi o lekarza, to być może za 
mały byłem albo nie pamiętam, zawsze była. I to nie 
było nic nadzwyczajnego, że była pani pielęgniarka 
i stomatolog raz na jakiś czas w szkole był i przy-
najmniej kierował na leczenie, sugerował. Tak więc 
jeśli chodzi o to, żeby przywrócić coś, co przez wiele, 
wiele lat zostało zaniechane czy zniszczone, to jestem 
jak najbardziej za tym i mam nadzieję, że to będzie 
kontynuowane.

Kolejne pytanie: skąd przekonanie, że jestem wła-
ściwym człowiekiem na tym miejscu?

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, o rodziny 
zastępcze.)

Aha, przepraszam, pytanie o rodziny zastępcze.
Szanowny Panie Senatorze, Wysoka Izbo, będąc, 

zdaje się, w tym albo w ubiegłym roku, bo konferen-
cje rodzin zastępczych są cykliczne, jestem na nie 
zapraszany, bywałem… Jeśli chodzi o liczbę rodzin 

zgodą rodziców – i to wszystkich rodziców, którzy 
są w danym miejscu, wszystkich rodziców, których 
dzieci miałyby mieć kontakt z takimi treściami… Tak 
że to jest odpowiedź na pierwszą część szczegółową.

A co do stanowisk czy poglądów wyrażanych na 
mój temat… Szanowni Państwo, ja, przyjmując tę 
ofertę, propozycję klubu co do zostania rzecznikiem, 
w pierwszej kolejności konsultowałem to z żoną, 
pytałem, czy ona się zgodzi. A to, czy ktoś tutaj 
się zgadza, czy się nie zgadza, czy przekonałem… 
Mam nadzieję, że większość państwa, nawet tych 
negatywnie nastawionych, przekonałem. Ale to już 
nie podlega mojej ocenie, nie mnie to oceniać. Nie 
mam na to ani przepisu, ani takiego uprawnienia, 
nawet nie chcę oceniać, dlaczego ktoś w negatywny 
sposób się o mnie wypowiada, szczególnie że, jak 
zauważyła większość państwa, te osoby nie znają 
mnie być może osobiście. A ci, którzy znają mnie 
osobiście, mają pogląd wyrobiony, poparty faktami. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Mówił pan o potrzebie chronienia życia od poczę-
cia. Prosiłbym, żeby pan to doprecyzował. Jest pan 
za zaostrzeniem prawa aborcyjnego? A jeżeli tak, to 
w jakim zakresie?

Drugie pytanie. Wciąż kuleje opieka stomatolo-
giczna. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że tę 
kwestię rozwiąże. Miały być specjalne autobusy, miał 
być specjalny personel. Jak pan ocenia realizację tego 
postulatu i stopień zaspokojenia potrzeb dzieci w tym 
zakresie dzisiaj? I co pan zamierza w tej sprawie zro-
bić, żeby Polaków nie oszukiwano, że możliwe jest 
coś, czego się potem nie robi?

I na koniec chciałbym zapytać: a skąd pan ma 
takie przekonanie – ono zupełnie nie wynika z obrad 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która prze-
cież przyjmuje corocznie sprawozdanie z realizacji 
opieki zastępczej – że w Polsce jest dość rodzin za-
stępczych? „Dość” – użył pan tutaj takiego sformu-
łowania. Według mego rozeznania jest ich stanowczo 
za mało. I trzeba wielu działań, żeby przybyło takich 
rodzin, zwłaszcza tych niespokrewnionych.

I pytanie na koniec. Proszę powiedzieć, jaka jest 
pana specjalizacja prawnicza i czy pan uważa ją za 
wystarczającą ze względu na obowiązki, których ma 
pan się podjąć.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) tym, że ustawa mówi, że jednostki sektora finansów 
publicznych mogą otrzymywać te środki, ponieważ 
cel jest jasny. Pan do tego dopuścił. Mało tego, brał 
pan udział w przekazywaniu tego sprzętu ochotni-
czym strażom pożarnym w towarzystwie polityków, 
co zdarzało się notorycznie przed wyborami. Była to 
typowa akcja polityczna. Pan jako urzędnik, który 
powinien być apolityczny, brał w tym udział. I pierw-
sze pytanie jest takie: czy pan nie uważa, że jednak 
było to naruszenie zasad apolityczności urzędniczej?

A teraz wracam do tych ochotniczych straży po-
żarnych. No, muszę powiedzieć, że kazuistyka, jaką 
pan tu zastosował… Z uznaniem się do niej odnoszę, 
ale zaaprobować ją trudno. Powiedział pan miano-
wicie, że jak jest wypadek samochodowy, to mamy 
do czynienia z przestępstwem i w związku z tym 
pieniądze z tego funduszu można kierować do straża-
ków, bo oni na miejsce tego przestępstwa przybywają 
i udzielają pomocy ofiarom przestępstwa. No, muszę 
powiedzieć, że trzeba to zapisać jako przykład kazu-
istyki. Czy pan mógłby mi odpowiedzieć na pytanie, 
czy jeśli ktoś, jadąc samochodem, uderzy w drzewo, 
to mamy do czynienia z przestępstwem? I kto jest tu 
przestępcą?

(Głosy z sali: Drzewo.)
No właśnie.
Albo załóżmy, że dochodzi do zderzenia 2 samo-

chodów, ale konsekwencje ponosi nie ofiara, nie ten, 
który tego wypadku nie spowodował, tylko ten, który 
go spowodował – ten, który jest przestępcą, a nie 
ofiarą. Ci strażacy o tym nie wiedzą, a jadą. Prawda? 
Z góry tak zakładają.

A więc to logicznie nie trzyma się kupy. Trzyma 
się tylko pod jednym względem. Oto zbliżają się wy-
bory samorządowe, więc jeździ się po wszystkich 
gminach w towarzystwie polityków partii rządzącej 
– zdjęcia to dokumentują – i wręcza się ten sprzęt, 
publicznie pokazując, jak dobra jest partia rządząca. 
I pan po prostu brał w tym udział. Pan to aprobował 
jako… no, apolityczny urzędnik. Czy pan by zechciał 
odpowiedzieć mi na pytanie, jak pan to ocenia? I na 
to pytanie związane z tymi przestępstwami wypad-
kowymi też prosiłbym odpowiedzieć, bo to mi się 
nie klei. Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Co do apolityczności i tego, w jaki sposób i z kim 
współdziałałem, to przypominam, że panowie mini-
strowie są moimi zwierzchnikami służbowymi. Są też 
urzędnikami i mają prawo nadzorować i weryfikować 
moją pracę jako urzędnika państwowego. Niezależnie 
od tego, czy byłby to taki, czy inny minister, miał-

zastępczych i liczbę dzieci, to miałem na myśli szcze-
gólnie te liczby dotyczące małych dzieci, do siódmego 
roku życia, bo w tym zakresie, zdaje się, jest – to teraz 
też szacuję, proszę wybaczyć, jeżeli się pomylę co 
do konkretnej liczby – ok. 1 tysiąca rodzin, a dzieci 
w pieczy, tych najmniejszych, jest 700. To są te wolne 
rodziny, które mogłyby takie dziecko przyjąć, sam 
rachunek matematyczny na to wskazuje. Jeśli chodzi 
o pozostałe kwestie, to oczywiście wymaga to wdra-
żania i kontynuowania.

Teraz co do tego, czy jestem właściwym człowie-
kiem na właściwym miejscu, i co do specjalizacji. 
Jak starałem się przekazywać, to, czym się zajmuję 
od wielu lat, to praktyka, praca u podstaw, sprawy 
indywidualne, sprawy człowieka, sprawy matki, ojca, 
dziecka. Dzieci też do nas piszą. Niekiedy po prostu 
wystarczył telefon. Będąc w ministerstwie wieczo-
rem, o 20.00, po prostu szukałem w piśmie, po prze-
czytaniu jego treści, telefonu, tak żeby można było 
zadzwonić i coś poradzić na cito, aby nie czekała ta 
strona na pismo, które przyjdzie za 3 tygodnie, bo ja 
je muszę podpisać, a wcześniej pracownik napisać. 
Bo może wystarczy w czymś pomóc natychmiast. 
I moim zdaniem rzecznik, pomijając wystąpienia ge-
neralne, bo ma on też kierunki całościowej ochrony 
praw dziecka, wynikające z konwencji, z przepisów 
ustaw, a być może z postulatów, z potrzeby zmiany 
prawa… Poza tym wszystkim rzecznik ma też wie-
dzieć o wszystkim, co się dzieje u niego w każdej 
sprawie indywidualnej. Gdy tylko jest taka potrzeba, 
ma pomóc o każdej porze. To czyniłem, czynię i nie-
zależnie od tego, czy ten urząd będziecie państwo 
łaskawi mi powierzyć, czy nie, dalej czynić będę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Prezentuje 

pan tutaj taką twardą postawę moralną. To oczywiście 
musi się podobać, aczkolwiek dla mnie postawa mo-
ralna obejmuje więcej zagadnień i kwestii, nie tylko 
kwestie związane z ochroną życia poczętego. Otóż 
z tych danych, które pan tutaj przytoczył… Mówię 
o wykorzystaniu funduszu, który został stworzony po 
to, aby pomagać ofiarom przestępstw. Otóż 100 milio-
nów skierowano na ochotnicze straże pożarne – zaraz 
do tego jeszcze wrócę – 25 milionów na Centralne 
Biuro Antykorupcyjne, a tylko 30 milionów na rze-
czywiste ofiary przestępstw. I pan, nadzorując ten 
fundusz, do tego dopuścił. Proszę się nie zasłaniać 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) sam będzie z tym jeździł, ale nie ja. No, ale może ja 
inaczej rozumiem niepokorność.

Ale wrócę do tego uzasadnienia. Pamiętam, jak 
ten fundusz tworzono i znam uzasadnienie powstania 
tego funduszu. Otóż w tym uzasadnieniu nie było 
mowy o żadnych strażakach…

(Senator Grażyna Sztark: Kompletnie, kompletnie.)
…ani tym podobnych. Tam się mówiło jasno 

o ofiarach przestępstw: ofiara przestępstwa, pokrzyw-
dzony. To miał być człowiek, który został np. pora-
niony, w związku z tym były koszty leczenia, kon-
sekwencje ponosiła jego rodzina, dzieci. To był tego 
typu przypadek. A do czego tu dochodzi? Dochodzi 
do tego, że 100 milionów idzie na ochotnicze stra-
że pożarne, 25 milionów na CBA, czyli na sprawy, 
które zupełnie nie leżały u podstaw tego funduszu, 
a 30 milionów właśnie na takie przypadki. I pan nad-
zorował to wszystko, pan to akceptował. Otóż to jest 
nie w porządku, to jest niemoralne, a rzecznik praw 
dziecka powinien być pod tym względem całkowicie 
czysty. Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Panie Marszałku, nie wiem, czy to było pytanie, czy…
(Senator Marek Borowski: Wie pan, pytanie było 

o to, jak pan się z tym czuje, ale może pan odpowie-
dzieć albo nie.)

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie 
Senatorze, posługiwałem się i posługuję się przepi-
sami. Przepis obowiązujący obecnie, z uzasadnie-
niem, przepis ustawy o zmianie zasad dotyczących 
Funduszu Sprawiedliwości uchwalił parlament, rów-
nież Wysoka Izba, w sierpniu ubiegłego roku. I w tych 
przepisach, w tym uzasadnieniu pojawiła się taka 
możliwość. O ile dobrze kojarzę, w uzasadnieniu było 
nawet wprost wskazane, że tego typu jednostki… 
Cele, na które środki funduszu mają być przekazy-
wane, były wskazane wprost w uzasadnieniu tego 
projektu. A zatem zdaje się, że postąpiłem zgodnie 
z obowiązującym przepisem ustawy. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: A CBA? To było pytanie 
o CBA.)

(Senator Grażyna Sztark: To CBA musi być po-
krzywdzone.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie słyszę więcej pytań.
(Senator Piotr Zientarski: Ale przecież ja byłem 

zapisany.)
No to przepraszam, pan senator mi nie powie-

dział…

by on do tego prawo. Minister jest po prostu moim 
zwierzchnikiem służbowym w tym zakresie. Był to 
program ministra i jako taki został przeprowadzony.

Co do tego sprzętu, który był nabywany, to w za-
sadzie tutaj mogę powiedzieć wprost…

(Senator Grażyna Sztark: Przed wyborami.)
…że jestem dumny z tego, że takie zadanie, 

konkretny sprzęt, konkretne urządzenia, które nam 
wszystkim mogą uratować życie… Zapewne każdy 
z nas by chciał, aby one były natychmiast na miej-
scu, aby były dowiezione na czas, aby się znajdowały 
w posiadaniu strażaków. Szanowni Państwo, nie je-
stem tutaj od ustalania kalendarzy politycznych ani 
wyborczych. Moim zadaniem było przeciwdziała-
nie skutkom przestępstw, w większości drogowych. 
Faktycznie bardzo trafna była uwaga, że niekiedy 
pokrzywdzonym będzie tylko ten pijany sprawca. 
Ale strażacy ochotnicy, którzy działają pro bono, 
poświęcają swój czas, często zdrowie – w tym roku 
było nawet kilku, którzy poświęcili życie, jadąc do 
pożaru drzewa, bo myśleli, że doszło do poważnego 
przestępstwa, że tam się rozbiła cysterna – nie wiedzą 
w momencie udzielania pomocy, czy udzielają tej 
pomocy przestępcy, czy pokrzywdzonemu. A jedno-
cześnie w tej sytuacji, jaką mamy, kiedy to w danych 
zdarzeniach, w tych przestępstwach drogowych… 
Bo to są przestępstwa, Szanowni Państwo, w kodek-
sie karnym jest rozdział „Przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji”. I często, o czym 
też szeroko się nie mówi, a ja to wiem jako prawnik, 
adwokat, ci strażacy, policjanci, ratownicy medyczni 
albo zwykłe osoby postronne, które są pierwsze na 
miejscu zdarzenia, idą do sądu i zeznają, jak było, 
żeby ustalić winę, żeby ustalić sprawcę. Być może 
postępowanie będzie umorzone, bo sprawca zginął, 
ale każdemu, komu uratujemy tym sprzętem życie, 
komu uratują życie ci strażacy ochotnicy… No, to jest 
wartość dodana dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Czy mogę dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Marek Borowski:
Bardzo przepraszam, że tak pana deranżowałem 

tym pytaniem. Po prostu w jakimś momencie, mówiąc 
o sobie, użył pan sformułowania, że jest pan człowie-
kiem niepokornym. No, mamy już jednego wysokiego 
urzędnika, który sam siebie określa jako niezłomny, 
więc myślałem, że jako człowiek niepokorny pan 
jednak, jako urzędnik, urzędnik apolityczny, powie: 
nie, proszę wziąć kogoś innego, może pan minister 
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(wicemarszałek A. Bielan) zmiany, o których pan mówi, zostały wprowadzone 
rozporządzeniem ministra z 13 września 2017 r. – czy 
ja się nie mylę? – zaś Fundusz Sprawiedliwości został 
wpisany do kodeksu karnego wykonawczego. Tak? 
Czy tak jest, czy nie? No, pan jest prawnikiem…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: To mogę na bieżąco… Tak?)

Tak, proszę o odpowiedź.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Paweł Pawlak: Panie Senatorze, czy mogę 
na tę…)

(Senator Piotr Zientarski: To pan marszałek de-
cyduje.)

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Co do tego precyzyjnego pytania o przepisy… 

Żeby było zmienione rozporządzenie, to musiały 
być przepisy ustawy. Tą ustawą jest kodeks karny 
wykonawczy, art. 43 został zmieniony latem ubie-
głego roku. A więc wprowadzono zmiany w art. 43 
kodeksu karnego wykonawczego i na tej podstawie 
zostało wprowadzone nowe rozporządzenie. Tak że 
to jest ta kwestia szczegółowa, precyzyjna.

Co do pytań pana senatora, to powiem tak. Jeśli 
chodzi o pogląd, że rzecznicy powinni być z zasady 
oportunistami i zawsze przeciwko władzy… Co do 
oportunizmu – tak, bo trzeba szukać dziury w całym.

(Senator Piotr Zientarski: Po to jest rzecznik.)
Co do tego, że zawsze przeciwko, to się zastana-

wiam. A dlaczego się zastanawiam? Bo jeżeli zapro-
ponowałbym jakiś przepis… Albo inaczej: załóżmy, że 
te przepisy, które wczoraj trafiły do Stałego Komitetu 
Rady Ministrów, które – i jestem z tego dumny – też 
formułowałem, wejdą w życie. Czy za jakiś czas, jeśli 
one przyniosą dobry skutek, to z założenia mam je jako 
rzecznik skrytykować, dlatego że wyszły jako inicjaty-
wa rządu, czyli władzy wykonawczej? No, chyba nie. 
Dobre rozwiązania należy popierać i co najwyżej je 
korygować, jeżeli źle działają. Na tym polega szukanie 
dziury w całym. Szukanie dziury w całym to jest to, 
o czym mówiłem w odpowiedzi na pytania panów se-
natorów, państwa senatorów. Jeżeli jest kilka instytucji, 
które mają pomóc rodzinie i dziecku i które działają 
niezależnie od siebie, a powinny zacząć działać razem, 
po to, żeby pomóc danej rodzinie… 

Był taki kazuistyczny przypadek i to był chyba 
jeden jedyny raz, kiedy gdzieś tam w mediach – to 
było na początku mojej pracy w ministerstwie – moż-

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ja 
byłem zapisany półtorej godziny temu.)

Pan senator Zientarski. Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo. Pan marszałek Seweryński prosił, 

żeby zblokować pytania, żeby były po trzy, a nie po 
jednym, i byłem jednorazowo zapisany na trzy pytania.

Pierwsze pytanie. Proszę pana, czy… Tu jest kwe-
stia właściwego rozumienia istoty funkcji rzecznika. 
Czy nie uważa pan, że związanie się z Ministerstwem 
Sprawiedliwości będzie utrudniało czy wręcz uniemoż-
liwiało właściwe wykonywanie funkcji rzecznika jako 
ze swojej istoty oponenta w stosunku do władzy, zarów-
no wykonawczej, jak i ustawodawczej? Np. rzecznik 
Bodnar pochodził z Fundacji Helsińskiej, organizacji 
pozarządowej. Z tym związane jest pytanie, dlacze-
go nie niepokoi pana brak poparcia przez organizacje 
pozarządowe. Tutaj nawiązuję do pytań pana senatora 
Napieralskiego. Np. rzecznik Bodnar legitymował się 
poparciem ok. 70 organizacji pozarządowych. A pan 
ukrywa organizacje, które pana popierają, być może 
dlatego… Nie wiem, ale być może dlatego, że to byłyby 
tylko organizacje, które były beneficjentami pieniędzy, 
którymi pan dysponował. Ale dlaczego pan nie pokazu-
je… Przecież pan ma funkcjonować w tym środowisku.

I pytanie o wiarygodność, Panie Mecenasie. Pan 
jest adwokatem, zresztą podobnie jak ja, niewyko-
nującym zawodu adwokata. No, zapytam wprost, 
bo słuchałem tutaj pana wyjaśnienia: dlaczego nie 
potrafi pan przejrzyście, stosując wykładnię literal-
ną, przekonać pytających, że spełnia pan przesłankę 
ustawową dotyczącą tej pięcioletniej pracy? To jest 
kwestia wiarygodności w ogóle, podstawowej cechy, 
która przecież przełoży się na skuteczność działania. 
Bez tej wiarygodności, bez poparcia środowisk po-
zarządowych, bez konfliktu z władzą, z istoty, nie 
będzie pan w stanie pełnić takiej funkcji.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Dziękuję. Czy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zdrojewska.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Paweł Pawlak: Aha, zbiorczo.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak? Mam mówić?)
Tak, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja przepraszam, bo nie mogę znaleźć… Proszę 

powiedzieć… Pan się powoływał na ustawę w sprawie 
Funduszu Sprawiedliwości. A mnie się wydaje, że te 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Panie Senatorze, mam nadzieję, że na wszystkie 
te pytania przynajmniej odpowiedziałem. Jeżeli coś 
pominąłem, to proszę o sygnał.

(Senator Piotr Zientarski: Mnie niepokoi ten brak 
poparcia organizacji pozarządowych, bo to powinno 
być pana zaplecze. Stąd są moje pytania. A pan nie 
ujawnia…)

Szanowni Państwo, tak jak zasygnalizowałem, nie 
wiem, czy są to wszystkie instytucje, które mnie nie 
popierają, bo nawet nie znam ich nazw. Nie zgłaszały 
się, nie pisały do mnie osobiście.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Jeżeli to zrobią, to… Chętnie zapraszam już teraz 

na rozmowę o tym, skąd wynikają ich wątpliwości. 
Jeżeli są takie, które popierają, to być może zabiorą 
głos, a jeżeli nie, to być może tylko w konsultacjach 
indywidualnych będą brały udział. Instytucji pozarzą-
dowych, zdaje się, są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy 
w Polsce. I nie wiem, o których instytucjach w tym 
momencie rozmawiamy.

(Senator Piotr Zientarski: O zajmujących się 
dziećmi.)

Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Jedną z tych instytucji, jak rozumiem, jest 

UNICEF Polska. Organizacja ta wydała oświadczenie 
27 listopada. Czy pan zna to oświadczenie?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Nie, nie znam. Nie dotarło ono do mnie.

Senator Andrzej Kobiak:
No to mogę tylko dołączyć również tę nazwę do 

nazw instytucji, które w pewnym sensie protestu-
ją przeciwko wyborowi niezgodnemu z konstytucją 
i z ustawą.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Jeśli mogę, Panie Marszałku, jedno zdanie… 
To było uwypuklone, Wysoka Izbo, m.in. w informa-

cji o mnie – w bieżącym roku w Paryżu na światowym 
kongresie na rzecz praw dzieci z ramienia rządu, mini-
sterstwa byłem jednym z prelegentów nawet. W obecno-
ści ponad 180 przedstawicieli 180 państw wygłaszałem 

na znaleźć moje zdjęcie. W Łodzi ojcu miało być 
odebranych, zdaje się, sześcioro dzieci. Od strony 
prawniczej, sądowej tam nie było za wiele do zro-
bienia, bo tym zajmuje się niezawisły sąd, Ale trzeba 
było pojechać i powiedzieć temu człowiekowi: pro-
szę pana, MOPS pomoże skoordynować… Była tam 
kwestia 500+, bo był problem, jakiś konflikt z matką 
dziecka i nie wiadomo było, w którym momencie 
i komu te pieniądze są należne, a człowiekowi tych 
kilka tysięcy złotych było potrzebnych. I po 2 latach 
wiem o tym kazusie, że właśnie to skoordynowane 
wsparcie w tamtym jednym dniu od różnych instytu-
cji pomogło. Oni są w nowym mieszkaniu, wyremon-
towanym. Tak, wymagają pomocy, bo tak to jest, jak 
jest jeden ojciec, który nigdy się nie zajmował dziećmi 
albo niewiele się zajmował, a nagle ma całą szóstkę, 
całą gromadkę, w tym, zdaje się, dwoje nie swoich, bo 
tatusiowie sobie poszli. To wymagało też z jego strony 
empatii i pomocy. I ja mu w tym troszkę pomogłem.

Tak że kwestia tego całkowitego oportunizmu wobec 
władzy i przeciwstawiania się władzy… Z tym się nie 
zgodzę, bo my mamy współpracować. A rzecznik ma ten 
swój taki, można powiedzieć, pazur rzecznikowski…

(Senator Piotr Zientarski: Niezależność.)
…ma drapać i wskazywać tam, gdzie coś niedo-

maga, po to, żeby wypracować potem wspólnie ja-
kieś dobre rozwiązania. Zresztą, Szanowni Państwo, 
analizując historię rzecznika praw dziecka… Ustawa 
o rzeczniku została uchwalona w 2000 r., a sama in-
stytucja została powołana w konstytucji. Pierwszym 
rzecznikiem był filozof, drugim rzecznikiem był sę-
dzia, Szanowni Państwo, całą kadencję… Pan Marek 
Michalak jest resocjalizatorem. Teraz, być może, zno-
wu przyszła pora na prawnika. Ale nie kanalizował-
bym… Daleki byłbym od tego, aby łączyć uprawnie-
nie do bycia rzecznikiem wyłącznie z jakimś jednym 
zawodem. Oczywiście to pozostaje w gestii…

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja nie mówiłem 
o zawodzie.)

…Wysokiej Izby.
Szanowni Państwo, mam świadomość… I ce-

nię wszystkich moich poprzedników, na tym miejscu 
i w Sejmie, wszystkich kandydatów. Ja jestem piąty. My 
poddaliśmy się publicznej weryfikacji, i to bardzo dogłęb-
nej, bardzo indywidualnej, często być może niesprawie-
dliwej. Ale poddaliśmy się jej w bardzo ważnym celu: 
żeby wziąć na siebie również tę odpowiedzialność za 
pokazanie tego pazura rzecznikowskiego w odpowiednim 
momencie. I on ma być na tyle bolesny i dotkliwy dla 
władzy, żeby ona wreszcie zauważyła istniejący problem. 
A tam, gdzie coś działa sprawnie, trzeba to wspierać, żeby 
się nie popsuło. To też jest działalność rzecznika.

(Senator Grażyna Sztark: On tym pazurem bę-
dzie…)
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Doprecyzowując, bo tylko w takim zakresie chcę zabrać 
głos, chciałbym powiedzieć, że te sprawy indywidualne, 
które właśnie uzasadniają doświadczenie, ich liczba i po-
jawiające się tam problemy są asumptem do wystąpień 
generalnych, do tego, żeby na ich podstawie formułować 
pewne zalecenia, kierunki zmian przepisów. Absolutnie 
proszę nie rozumieć działalności, którą mam nadzieję 
prowadzić jako rzecznik, jako zastępowania tych in-
stytucji. Chodzi o pokazanie ich, przypomnienie im 
wzajemnie o swoim istnieniu niekiedy, absolutnie nie 
o zastępowanie ich w sprawach indywidualnych. Sprawy 
indywidualne… Mam tutaj na myśli sytuacje dotyczą-
ce sporów sądowych, bo to są najczęściej występujące 
sytuacje, kiedy rzecznik działa indywidualnie. W pozo-
stałych zakresach ma być to spajanie instytucji, informo-
wanie i przypominanie im o jednym obowiązku, jakim 
jest chronienie dobra dziecka. To jest ten podstawowy 
obowiązek. I na tej podstawie możemy np. wywieść, 
że jeżeli są konflikty i rodzice odbijają dziecko między 
sobą jak piłeczkę, to potrzebna jest między rodzicami 
mediacja. I to jest jakiegoś rodzaju wystąpienie gene-
ralne, postulat dotyczący zmiany prawa, czyli przejście 
od szczegółów, od grupy szczegółów, skumulowanie ich 
i wypracowanie metody na zewnątrz. I to miałem tutaj 
na myśli, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.
(Głosy z sali: Już był.)
Był.
Wobec tego pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Ja jeszcze mam pytanie dotyczące Funduszu 

Sprawiedliwości. Czy pan uczestniczył w pracach legi-
slacyjnych dotyczących przygotowania zmian w k.k.w.? 
Czy pan w tych pracach uczestniczył? I czy uczestniczył 
pan również w pracach legislacyjnych dotyczących roz-
porządzenia ministra sprawiedliwości? Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Senator! Zmiana ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy była, zdaje się, inicjatywą poselską, zatem w tych 
budynkach się te prace odbywały. Jeśli chodzi o do-

prelekcję. I to było w ramach działalności UNICEF. Tak 
że pozostawiam to do oceny państwu senatorom.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ale 
pan rzecznik nie odpowiedział mi na pytanie od-
nośnie do spełnienia warunku 5-letniego okresu… 
Prosiłem pana, żeby wykładnię literalną przedstawił 
pan jako… Przejrzyście i jasno…)

Jasne.
(Senator Piotr Zientarski: …bo to jest podstawowa 

przesłanka ustawowa.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo, zarówno na posiedzeniu komi-

sji, jak i dzisiaj, dzięki zaproszeniu pana marszałka na 
posiedzenie Wysokiej Izby, starałem się przedstawić ar-
gumenty za tym, że te wszystkie wymogi zostały spełnio-
ne, działalność jest prowadzona. Wśród tych przepisów, 
które są, które należy interpretować, nie ma katalogu ani 
zawodów, ani czynności, jakie należy wykonywać na 
rzecz dzieci. I ufam, że te argumenty są dla Wysokiej 
Izby w całości jako takiej wystarczające. Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Nie odpowiedział mi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ pan bar-

dzo często mówi tutaj o sprawach indywidualnych, 
w których pan reagował, chciałbym zapytać o pewną 
relację: jak pan sobie wyobraża rzecznika interweniują-
cego w indywidualnych sytuacjach, a jak w przypadku 
problemów ogólnych, które pan będzie zgłaszał, badał, 
proponował rozwiązania? Osobiście uważam – i wie-
lokrotnie prezentowałem takie zdanie na posiedzeniu 
komisji – że powielanie przez rzecznika, przez różnych 
rzeczników, co miało miejsce, zadań np. pracowników 
socjalnych, wizytatorów sądów powszechnych nie jest 
właściwe. Rzecznik powinien głównie zmierzać do 
tego, żeby zajmować się sprawami natury ogólnej, a nie 
zastępować rozmaite urzędy, których jest w Polsce 
wiele. Bo praktyka zajmowania się indywidualnymi 
sytuacjami generowałaby potrzebę utworzenia oddzia-
łów w poszczególnych województwach, rozbudowę 
administracji, czego nie oceniam jako właściwe. Jaka 
jest pana opinia w tej sprawie? Dziękuję.
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) publiczna, opiera się na budżecie. Analizowałem 
wstępnie kwestie budżetowe. Wszyscy wiemy, że 
biorąc pod uwagę tryb legislacyjny wprowadza-
nia ewentualnych korekt, zmian, jest na to bardzo 
późno. A w sprawie tego, czy obecny budżet jest 
wystarczający do realizacji zadań, wykonywania 
obowiązków, jeśli chodzi o możliwości rzecznika, 
proszę pozwolić, że zabiorę głos – jeżeli państwo 
powierzycie mi to stanowisko – już po objęciu 
stanowiska, bo szczegółów dotyczących wydatko-
wania budżetu i istniejących potrzeb, zawartych 
umów, tych wszystkich kwestii w tym momencie 
nie mam. No, jest to rzecz oczywista, naturalna. 
Zapoznawałem się z budżetem i jesteśmy świadomi 
trybu legislacyjnego, jaki jest w parlamencie. Ale 
oczywiście to wszystko zależy też od Wysokiej 
Izby i od całego parlamentu, to, jak te kwestie 
finansowe, budżetowe dotyczące rzecznika będą 
regulowane. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Po pierwsze, 
odnośnie do edukacji. Ja rozumiem, że jest mało czasu 
i jakby nie czas na szczegóły, ale trochę się zaniepo-
koiłem. Bo pan rzecznik powiedział, że tornistry plus 
wolny czas to są – tak w skrócie mówiąc – sprawy, 
które pana inspirują. Jednak ja rozumiem, że w ra-
mach pana czasu będzie pan poszerzał to, co dotyczy 
pytań związanych z poprawą, krótko mówiąc, bytu 
dzieci w szkole.

Ale pytanie jest następujące. Panie Rzeczniku, 
w ramach posiedzenia zespołu praworządności, 
senackiego zespołu, mieliśmy duże wystąpienie 
pani profesor, szefa takiego zespołu, który monito-
ruje wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, działania, 
skargi związane z dotyczącą dziecka działalnością 
szkół po reformie pani minister Zalewskiej. Mam 
pytanie. Czy pan rzecznik będzie, że tak powiem, 
wspierał dalszą działalność tego zespołu, czy też 
wzorem innych nowych, którzy przychodzą, powie: 
to, co było do tej pory, należy obciąć, a ja zajmę 
się tornistrami i wolnym czasem? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie, dotyczące… Pan rzecznik po-
wiedział bardzo ważną rzecz i narodziło mi się 
pytanie dotyczące 500+. Jest następujący problem. 
Mianowicie sąd w jednostkowej sprawie orzekł, 
że w przypadku drugiego i trzeciego dziecka nie 
trzeba wykazywać się postępowaniem alimentacyj-
nym, a pani minister twierdzi inaczej. Ja bym chciał 

stosowanie rozporządzenia, które było nieaktualne 
w odniesieniu do wejścia w życie przepisów kodeksu 
dotyczących funduszu, to tak, brałem udział, z urzę-
du, w pracach nad formułowaniem tego rozporządze-
nia, bo to pozostawało w gestii moich obowiązków 
jako dyrektora departamentu merytorycznego zajmu-
jącego się wtedy funduszem.

Senator Barbara Zdrojewska:
Jeszcze dopytam. Czy pomagał pan posłom Prawa 

i Sprawiedliwości, czy brał pan udział w przygoto-
waniu tych zmian w k.k.w. dotyczących Funduszu 
Sprawiedliwości?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Senator! Po przyjściu do ministerstwa w czerwcu 
2016 r., gdy fundusz działał na poprzednich zasadach, 
jednym z moich zadań było zweryfikowanie kwestii 
dotyczących jego działalności i skuteczności. W wy-
niku tej weryfikacji okazało się, że należy zreformo-
wać fundusz, żeby zaczął skutecznie dysponować 
pieniędzmi, których ilość po moim przyjściu do mi-
nisterstwa zaczęła lawinowo rosnąć. Tak jak powie-
działem, był to dziesięciokrotny wzrost w stosunku 
do wysokości poprzednich przychodów sprzed 2016 r. 
Tak że pewne założenia były przygotowane. Ale ja 
jako dyrektor przedstawiłem te wnioski… tzn. zało-
żenia kierownictwu i na tym się moja rola kończyła.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Ja mam krótkie pytanie dotyczące budżetu. O ile 

dobrze pamiętam, budżet rzecznika, biura rzecznika, 
w ostatnim trzechleciu raz był zmniejszony, a potem 
był niezwiększany. Czy pan zapoznał się z obecnym 
projektem budżetowym w zakresie działu, który pana 
dotyczy? Czy pan będzie apelował np. do Sejmu czy 
Senatu – Sejm teraz niby ma to uchwalać, ale podobno 
zostało to odłożone – o zwiększenie budżetu biura 
rzecznika?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 

Panie Senatorze! Ta instytucja, jak każda instytucja 
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(senator L. Czarnobaj) liwie prosto, możliwie łatwo osiągnąć ten cel, który 
być może gdzieś się schował ustawodawcy lub pomy-
słodawcy danego projektu. Dlatego jeżeli chodzi o tę 
kwestię obowiązywania jakiegoś rozstrzygnięcia ali-
mentacyjnego sądu, to m.in. na kanwie tego problemu 
w projekcie przedstawionym Komitetowi Stałemu jest 
zaproponowane wprowadzenie instytucji alimentów 
natychmiastowych, orzekanych w ciągu, zdaje się, 14 
dni przez sądy w formie nakazu alimentacyjnego, co 
dla wszystkich zamykałoby – w wielu przypadkach 
oczywiście, bo mogą pojawić się bardzo indywidual-
ne sprawy – konieczność długotrwałych postępowań 
sądowych, które uniemożliwiają w konsekwencji uzy-
skanie tego świadczenia. Dlatego pewne rozwiązania 
już są, powstałe właśnie na kanwie problemów, które 
wynikały, i gdy one zadziałają wspólnie i spójnie, to 
– mam taką nadzieję – będą niwelować i ograniczać 
liczbę tych trudnych sytuacji.

Wreszcie sprawa tej skargi. Sprawa dotyczyła… 
Z uwagi na tajemnicę adwokacką, która mnie obowią-
zuje niezależnie od tego, czy jestem, czy nie jestem 
adwokatem, bez względu na czas, tych szczegółów 
podać nie mogę, ani co do strony, ani co do sprawy, 
bo to może identyfikować w jakiś sposób. Jest to spra-
wa rozstrzygnięta przez niezależny sąd dyscyplinar-
ny izby adwokackiej. Nawet patrząc z perspektywy 
sytuacji politycznej, trudno posądzać samorządowe 
organy zawodowe o sprzyjanie jakiejkolwiek, a już 
szczególnie obecnie rządzącej opcji. Jest ona prawo-
mocnie zakończona, zamknięta, a zarzuty uznane 
zostały za bezzasadne. To się wydarzyło w ostatnim 
czasie. Tak że sprawa jest zamknięta, a całkowicie 
bezzasadne były zarzuty wysunięte wobec mnie przez 
jednego, jedynego klienta w ciągu 13 lat, notabene po 
moim przyjściu do ministerstwa. Ocenę tego zdarze-
nia pozostawiam państwu. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mógłby pan minister…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

…pan rzecznik…
(Głos z sali: Pan mecenas.)
…pan mecenas…
Ja wracam jeszcze do interpretacji pana rzecznika, 

jeśli chodzi o 500+. Ja rozumiem, że jak wszystko się 
ułoży według scenariusza pana rzecznika, to wszyst-
ko będzie okej. Ale ja nie o to pytałem. Ja pytam 
o to… Mamy dzisiaj określoną sytuację prawną i ży-
ciową. Jakie stanowisko jako rzecznik, nie czekając 
na różnego rodzaju wydarzenia dotyczące poprawy 

usłyszeć od pana rzecznika praw dziecka, czy pan 
rzecznik będzie – to jest to, o co pytał pan senator 
Zientarski – popierał stanowisko pani minister, czy 
raczej będzie wspierał pan to, co jest wnioskiem 
rodziców dzieci w ich poczuciu pokrzywdzonych 
interpretacją ministerstwa. To jest pierwsze pytanie 
dotyczące 500+. I drugie: jaka jest pana rzecznika 
opinia na temat 500+ dla osób samotnie wychowu-
jących dzieci? No, powiem tylko, że gdy jest 801 zł, 
osoba samotnie wychowująca dzieci nie dostaje ta-
kiego wsparcia.

I na koniec bardzo ważne pytanie, chciałbym, 
żeby na koniec pan rzecznik na nie odpowiedział. 
To zapewne będzie się przewijało w mediach, 
a mianowicie kwestia tego postępowania, skargi. 
Czy pan rzecznik mógłby przybliżyć nam, co to 
była za skarga, czego ona dotyczyła? Oczywiście 
bez podawania nazwisk, konkretnej sprawy. Ale 
czego ona dotyczyła, kto orzekł, jakie były orze-
czenia? Ja mówię o tym w kontekście warunków, 
które kandydat na rzecznika musi spełniać, tej 
nieskazitelności, cech charakteru, osobowości itd. 
Myślę, że warto powiedzieć jasno i wyraźnie, co 
to była za sprawa, pokazać te wszystkie kulisy, nie 
przytaczając oczywiście nazwisk i miejsca, i po-
dać, w którym to było roku. Jeśli można prosić 
pana rzecznika…

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze! Bardzo chętnie się zapoznam z protoko-
łami z posiedzenia tego zespołu. Oczywiście tak jak 
powiedziałem i co popieram: wysłuchać wszystkich 
stron, audiatur et altera pars. Tak że na pewno głos 
doradczy jest jednym z tych bardzo istotnych dla 
rzecznika. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: 500+ i problem, który się pojawił 
w rozstrzygnięciach sądów administracyjnych i w in-
terpretacji resortu rodziny. Sam w sobie program 500+, 
wpływający na to prawo socjalne dziecka, które też 
ma w sposób szczególny być chronione przez rzeczni-
ka, jest jak najbardziej prawidłowy i idzie w dobrym 
kierunku. Kwestią interpretacji przepisów… No, jak 
widać, sądy zastosowały inną interpretację i to jest 
wiążące w tej konkretnej sprawie. Pewnie będzie to 
promieniowało na inne rozstrzygnięcia. Jednocześnie 
– to mogę powiedzieć z mojej pespektywy – przy-
gotowywane rozwiązania i przepisy miały być tak 
skonstruowane albo z już istniejących miały być wy-
wiedzione takie interpretacje, żeby było zwrócenie się 
frontem do osoby, której one dotyczą. Ma być moż-
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(senator L. Czarnobaj) udział w tym przedsięwzięciu? I jaki jest los tego 
schroniska dla dzieci?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Senatorze! Gdy przyszedłem do ministerstwa… Do 
dzisiaj, do 12 grudnia 2018 r., istnieje ponad 30 zakła-
dów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w któ-
rych mamy ok. 600 wychowanków, a miejsc znacz-
nie, znacznie więcej. Za mojej kadencji nie został 
zlikwidowany żaden z zakładów. Dlaczego, pomimo 
tego, że, tak jak mówię, jest niewielu wychowanków, 
a wiele miejsc, żadnego zakładu nie zlikwidowano? 
Chodzi o to, żeby wypracować pewne rozwiązania, 
które pozwolą nam sytuację zidentyfikować i w jakiś 
sposób poprawić. Wiem, że w poprzednich latach, 
w roku, zdaje się, 2014 czy 2012, zostały zlikwido-
wane 3 zakłady. Za mojej kadencji nie doszło i nie 
dochodzi do likwidacji żadnego z zakładów popraw-
czych ani schronisk dla nieletnich. Dziękuję.

(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, mogę 
doprecyzować pytanie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Chciałbym jednak, Panie Dyrektorze, żeby pan się 

odniósł do tego, co pisze dyrektor tej placówki – że 
ministerstwo zamierza odebrać schronisko dzieciom. 
Pan jest tu wymieniony z imienia i nazwiska jako 
osoba, która przygotowuje dokumentację. Czy to jest 
prawda, czy to nie jest prawda?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Szanowni Państwo, moim zadaniem jest analizo-

wanie sytuacji wszystkich zakładów. W ramach po-
siadanego nadzoru nad zakładami analizuję sytuację 
wszystkich tych zakładów. Co do losu tych zakładów, 
to decyduje minister sprawiedliwości. Na dzień dzi-
siejszy minister co do tej sytuacji żadnej decyzji nie 
podjął. Jako dyrektor w tym zakresie wykonuję za-
rządzenia mojego szefa. Nie ma na dzisiaj, na dzień 
12 grudnia, jakiejkolwiek decyzji na temat likwidacji 
czy przekształcenia tych zakładów.

(Senator Jarosław Duda: To skąd te niepokoje 
dzieci i kierownictwa placówki?)

otoczenia prawnego tego zjawiska, będzie pan zajmo-
wał czy prezentował w odniesieniu do tego problemu, 
który powstał?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Może jeszcze z innej strony podejdę do tematu 500+. 
Skoro sprawa, tak jak pan senator wskazał, dotyczy 
indywidualnego przypadku, który wyniknął i co do 
którego wypowiedziały się sądy, to w tym przypad-
ku jest wskazany – niestety, po czasie, bo to był ten 
ból dla rodziny, że dopiero trzeba było czekać na 
rozstrzygnięcie sądu – prawidłowy tok rozumowa-
nia. A to, czy będą zmiany przepisów, to właśnie 
jest kwestia działalności generalnej rzecznika, który 
diagnozuje pewne problemy w tym wielkim zadaniu. 
Można było przyjąć, że właśnie to są te kwestie, które 
w poszczególnych przypadkach wynikają, i trzeba 
je naprawić. Trzeba spowodować, być może również 
poprzez zmianę legislacyjną w ustawie o świadczeniu 
500+, żeby takich przypadków po prostu nie było. 
Indywidualne przypadki zależą właśnie od działal-
ności poszczególnych MOPS-ów i GOPS-ów, które to 
zadanie wykonują, a są to dziesiątki tysięcy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, chciałbym… Jeśli to pytanie tu 

padło, to wycofam je. Chodzi o schronisko na Okęciu. 
Było to pytanie? Odpowiadał pan na nie?

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Nie.)

Otóż do mnie jako przewodniczącego Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej trafiają 
różne pisma, w tym to, które mnie trochę zaniepo-
koiło. Otóż jest ponoć przesądzona czy nawet jest 
w trakcie likwidacja Schroniska dla Nieletnich 
Warszawa-Okęcie. Chciałbym zapytać… Bo tutaj jest 
zarzut w stosunku do pana: zdumiewające jest, że oso-
bą zabiegającą o to i przygotowującą dokumentację 
do likwidacji placówki jest dyrektor Departamentu 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie 
Sprawiedliwości kandydujący obecnie na rzecznika 
praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak. Czy to prawda, 
że to schronisko będzie likwidowane? Czy pan bierze 
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(powołany przez Sejm rzecznik M.P. Pawlak) jakieś pomysły, projekty, które doprecyzują, które 
uniemożliwią wystąpienie takich niepotrzebnych 
wątpliwości dotyczących przyszłego wyboru rzecz-
nika, wątpliwości nieistniejących, ale pojawiających 
się… Może inaczej: istniejących, ale nieprawdziwych 
i niepotrzebnych.

Oczywiście tak jak powiedziałem, i powtórzę to 
dzisiaj po raz trzeci, wsłuchanie się w głos instytucji 
pozarządowych jest jednym z zadań, ale też moich 
celów. A czy będzie przy rzeczniku rada, konkretnie 
o nazwie Rada Działalności Pożytku Publicznego… 
No, zdaje się, w ciągu 10 lat, przez ostatnie 2 kadencje 
taka rada nie została powołana. Być może będzie to 
celna inicjatywa i być może trzeba będzie ją rozwa-
żyć. Dziękuję za uwagę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

To znaczy, że pana odpowiedź brzmi „być 
może”, czyli nie ma pan poglądu na ten temat jako 
kandydat na rzecznika praw dziecka, generalizując, 
czy przyszłościowo, czy w chwili obecnej? Ja nie 
rozumiem, co znaczy „być może”. Ja zapytałam 
o pana zdanie jako zdanie kandydata na rzeczni-
ka, ponieważ organizacje pozarządowe i organi-
zacje pożytku publicznego mają taką propozycję. 
Zapytałam pana, jakie w tej chwili jest pana zdanie 
na ten temat, co pan myśli na ten temat. Mnie spe-
cjalnie nie interesuje odpowiedź „być może”, no, ja 
nie wiem, czy to jest odpowiedź, czy to jest unik. 
Ja proszę o pana zdanie.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 
Senator! Tak jak powiedziałem, krótko i konkretnie, 
wsłucham się w głos takiego gremium. Takie jest 
moje zdanie. Do tej pory – jest wybierany obecnie 
piąty rzecznik – odbywało się to na podstawie obo-
wiązujących przepisów. A to, czy postulat jakiejś 
zmiany będzie uzasadniony, będę mógł rozstrzygnąć 
dopiero po rozważeniu argumentów, na które czekam. 
No, sam postulat powołania rady, takiego czy innego 
rodzaju, jest jak najbardziej zasadny, kwestia tylko 
tego, jakie zostaną przedstawione argumenty co do 
pracy takiej rady. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Aha, jeszcze pan senator Wiatr.
Proszę.

Nie wiem, skąd niepokoje… Przepraszam.
(Senator Jarosław Duda: Nie przygotowywał pan 

w tym zakresie żadnych działań, nie przedstawiał 
opinii, sugestii?)

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie 
Senatorze, tak jak powiedziałem, analizuję sytuację 
wszystkich zakładów poprawczych…

(Senator Jarosław Duda: Chodzi o Okęcie.)
…wszystkich zakładów poprawczych, w tym 

Okęcia. Co do kosztów utrzymywania nieletnich, co 
do zasadności konieczności pozostawienia, trwania 
na terenie tak wielkiej aglomeracji jak Warszawa za-
kładu dla chłopców… Jest taka potrzeba. To jest jedy-
ny taki zakład, który tutaj istnieje. Dziękuję bardzo.

(Senator Jarosław Duda: Nie dowiedziałem się…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Zdrojewska. Tak?
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie.)
Pani Senator, przepraszam. Kieruję się podpowie-

dziami pana senatora sekretarza.
Pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Chciałabym pana zapytać, jakie jest pana sta-
nowisko wobec propozycji organizacji pozarządo-
wych i organizacji pożytku publicznego dotyczącej 
utworzenia, powołania przy rzeczniku praw dziec-
ka rady działalności pożytku publicznego, która 
to rada byłaby pomocna w działaniach rzecznika 
praw dziecka, jak również intensywnie współ-
pracowałaby z organizacjami pozarządowymi, 
a równocześnie była takim organem, który mógłby 
uczestniczyć w procesie zgłaszania kandydatów na 
rzecznika praw dziecka. Jakie jest pana stanowisko 
wobec tego?

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Senator! Co do istnienia rad czy ciał doradczych przy 
rzeczniku, to mam świadomość, że są różnego rodzaju 
gremia, z których pomocy rzecznik korzysta. I na 
pewno będzie korzystał z tej pomocy w dalszym cią-
gu. A co do ewentualnych przyszłych jakichś zmian, 
postulatów, to oczywiście jest to kwestia do rozwa-
żenia. Być może dzięki temu Wysokiej Izbie, parla-
mentowi będzie można w przyszłości przedstawić 
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przypadkach w danym regionie. Bo to też zależy od 
regionu. Tak że w tym zakresie na pewno wystąpienia 
generalne będą szły we wspomnianym kierunku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 

Mikołaj Paweł Pawlak: Panie Marszałku, czy mogę 
dwa słowa, tak do Wysokiej Izby?)

No, regulamin tego nie przewiduje, ale proszę 
bardzo.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka 
Mikołaj Paweł Pawlak: Dziękuję bardzo. W takim 
razie dziękuję bardzo.)

Nie no, ale jeżeli pan chce powiedzieć więcej, to 
proszę bardzo.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Wysoka Izbo! Szanowny Panie Marszałku!
Wielkim zaszczytem jest możliwość stanięcia 

przed państwem i odpowiadania na wątpliwości. Jest 
to też wielkim stresem, wielką odpowiedzialnością, 
ale przede wszystkim zaszczytem. I niezależnie od 
oceny liczę na ocenę pozytywną. Za to wszystko sza-
nownym państwu bardzo dziękuję.

Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Mecenasie.
Informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie 

przeprowadzone po rozpatrzeniu punktu trzeciego.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służ-
bie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1025, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1025 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Marka 
Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z ob-

rad połączonych Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Senator Kazimierz Wiatr:

Zgłaszałem się, pan sekretarz mnie zapisywał, 
miałem takie wrażenie.

Chciałbym zapytać w kontekście tego, co pan 
mówił o wystąpieniach generalnych, że będą one 
podejmowane na podstawie interwencji i tego, co się 
wydarzyło. Moje pytanie jest takie: w jakim stopniu 
takie wystąpienia generalne będą dotyczyły spraw, 
które mają zabezpieczać dobro dziecka w przyszło-
ści? Chodzi o promowanie tego dobra, zapobieganie 
patologii, o taką głęboką profilaktykę. Jakie pan ma 
tu wizje, plany, kierunki troski, etapy analizy? No, 
wiadomo, że na każdą zmianę każdej ustawy można 
patrzeć pod kątem dobra dziecka. Można też prze-
prowadzić pewne działania wyprzedzające czy też 
analizę stanu aktualnego prawa. Wiadomo, że cały 
czas powstają pewne nowe sytuacje, nowe zagroże-
nia. Wielokrotnie mówiliśmy tu z dotychczasowym 
rzecznikiem o cyberbezpieczeństwie i był widoczny 
taki absolutny niedosyt aktywności rzecznika w tej 
sprawie. Dziękuję.

Powołany przez Sejm  
Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Senatorze! Wystąpienia generalne, tak jak sygnalizo-
wałem, są formułowane na podstawie pewnej wiedzy, 
którą zbieramy ze spraw indywidualnych. O cyber-
bezpieczeństwie już mówiłem, przechodząc do bar-
dziej konkretnej sytuacji związanej z zapobieganiem 
dostępności pornografii. Tak, jak najbardziej.

Przedstawiałem również jako jedno ze swoich 
głównych zadań, zadań, którym szczególnie na po-
czątku, już teraz trzeba się zająć – żebyście państwo 
mieli mnie za co rozliczyć za jakiś czas – zadanie 
związane z dużą liczbą samobójstw wśród dzieci. To 
jest problem istniejący, jest kwestia zdiagnozowania 
go, ustalenia, jak temu przeciwdziałać, jakie środki 
przyjąć. Najpewniej… Pierwsze, co się nasuwa, to 
wzmocnienie, odbudowanie, przywrócenie w wielu 
miejscach psychiatrycznej i psychologicznej opieki 
lekarskiej oraz sprawne dotarcie z tą pomocą do dzie-
ci, które niestety mają w głowie takie złe pomysły, 
i ustalenie, skąd to się bierze. Tak że jest wiele ta-
kich kwestii, które zapewne trzeba będzie uwzględnić 
w wystąpieniach generalnych do różnych instytucji, 
być może nie do jednej konkretnej instytucji, tylko do 
kilku instytucji… Być może trzeba będzie przekazać 
wystąpienie generalne np. o współpracy w zakresie 
pieczy zastępczej, o mobilizowaniu… o współpra-
cy asystentów podległych ministrowi rodziny z ku-
ratorami podległymi ministrowi sprawiedliwości 
i z instytucjami opieki społecznej w konkretnych 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) nikach urzędów państwowych oraz zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez 
ministra właściwego do spraw zagranicznych – o ile 
te osoby są obywatelami polskimi.

W następstwie zmiany w ustawie o służbie za-
granicznej zmieniono również ustawę o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944–1990 oraz treści tych doku-
mentów. Po pierwsze, przyjęto, że osobą pełniącą 
funkcję publiczną jest również osoba, o której mowa 
w dodanym do ustawy o służbie zagranicznej art. 2a 
ust. 2; po drugie, wskazano, że osoby takie będą skła-
dały oświadczenia lustracyjne ministrowi właściwe-
mu do spraw zagranicznych.

Ustawa przewiduje, że stosunki pracy osób zatrud-
nionych w służbie zagranicznej oraz osób objętych 
obowiązkiem lustracyjnym w następstwie noweli, 
które przed dniem wejścia w życie ustawy złoży-
ły dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpra-
cę z tymi organami, wygasną po upływie 60 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Osoby objęte 
obowiązkiem lustracyjnym w następstwie noweli, 
które przed dniem jej wejścia w życie nie złożyły 
odpowiedniego dokumentu lustracyjnego, będą obo-
wiązane do złożenia takiego dokumentu w terminie 
30 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Stosunek 
pracy osoby, która złoży dokument potwierdzający 
pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa 
lub współpracę z tymi organami, wygaśnie w termi-
nie 30 dni od dnia złożenia dokumentu. Niezłożenie 
dokumentu przez osobę do tego obowiązaną będzie 
traktowane jako obligatoryjna przesłanka pozbawie-
nia pełnionej funkcji publicznej.

Jeżeli chodzi o przebieg posiedzenia połączo-
nych komisji, na posiedzeniu komisji poza senato-
rami obecni byli przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, dyrektor Biura Spraw Osobowych, 
pan dyrektor Artur Lompart, i przedstawiciel Instytutu 
Pamięci Narodowej, pan prokurator Jarosław Skrok. 
Opinię swoją przedstawił legislator senacki, pan 
Jakub Zabielski.

Można powiedzieć, że obrady komisji skupiły się 
na 2 aspektach. Pierwszy miał bardziej charakter pew-
nej filozofii, taki polityczny, historyczny. Podnoszono 
mianowicie pytanie: czy w tym momencie historycz-
nym ma sens tego typu działanie lustracyjne, czy nie 
jest za późno? Powoływano się na pewne dokumenty, 
również europejskie, które sugerowały, że takie proce-
sy lustracyjne powinny zostać zakończone w ciągu 10 
lat od procesu transformacji ustrojowej. Oczywiście 
jest to dyskusja o charakterze politycznym. Można 
powiedzieć, że później dyskusja skupiła się już na 
takich specjalistycznych wątpliwościach, dotyczyła 
kwestii interpretacyjnych, prawniczych. Tutaj bardzo 
szczegółową, bardzo dogłębną ekspertyzę przedstawił 

Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 22 listopada bieżącego roku ustawie o zmianie 
ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów.

Na początek kilka słów na temat samej ustawy. 
Ustawa wprowadza negatywną przesłankę zatrudnie-
nia w służbie zagranicznej. W służbie zagranicznej 
oraz na stanowisku, o którym mowa w art. 28a ust. 1 
ustawy o służbie zagranicznej, czyli kierowniczym 
stanowisku w urzędzie obsługującym ministra wła-
ściwego do spraw zagranicznych będącym wyższym 
stanowiskiem w służbie cywilnej, nie będzie mogła 
zostać zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowa-
ła lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa 
państwa lub była współpracownikiem tych organów 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów.

Służba zagraniczna działa w ministerstwie ob-
sługującym ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych i w placówkach zagranicznych. W jej skład 
wchodzą członkowie korpusu służby cywilnej zatrud-
nieni w ministerstwie obsługującym ministra właści-
wego do spraw zagranicznych, niebędące członkami 
korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie 
zagranicznej, pełnomocni przedstawiciele RP w in-
nym państwie lub przy organizacji międzynarodowej 
i członkowie służby zagranicznej przeniesieni na sta-
nowiska w komórkach organizacyjnych ministerstwa 
zapewniających obsługę zadań ministra właściwe-
go do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej.

Ta negatywna przesłanka zatrudnienia w służbie 
zagranicznej znajdzie zastosowanie również w odnie-
sieniu do niebędących członkami służby zagranicznej 
osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy 
o służbie zagranicznej. Chodzi tu o członków korpusu 
służby cywilnej zatrudnionych w ministerstwie ob-
sługującym ministra właściwego do spraw zagranicz-
nych i w komórkach organizacyjnych zapewniających 
obsługę zadań ministra właściwego do spraw członko-
stwa RP w Unii Europejskiej oraz osoby zatrudnione 
w placówce zagranicznej RP na podstawie umowy 
o pracę, zawartej na czas określony – wykonywania 
funkcji na placówce przez członka rodziny; zatrud-
nionych w placówce zagranicznej RP na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy; 
zatrudnionych w ministerstwie obsługującym mini-
stra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie 
przepisów ustawy z 16 września 1982 r. o pracow-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) jętych lustracją i pracujących w służbie zagranicznej, 
dla których ustawa przewiduje termin obligatoryjnego 
usunięcia z pracy 30 dni, wydłuża się ten termin do 
60 dni. Jeżeli chodzi… Poprawki wydłużają szereg 
innych terminów, np. terminy IPN-owskie z 7 do 
14 dni, ze względów funkcjonalnych.

Te propozycje mniejszość złożyła głównie ze 
względów, że tak powiem, funkcjonalnych, czyli 
praktycznych, a nie w ramach zaprzeczenia samej 
ustawie. Osoby, które występowały podczas posie-
dzenia komisji, argumentowały, że szereg osób, które 
stracą pracę… One w przeszłości złożyły pozytywny 
wniosek lustracyjny i mogły pracować, a obecna usta-
wa usuwa je z pracy w ciągu 60 dni. Część z nich jest 
na placówkach zagranicznych i ma zmniejszone moż-
liwości poszukiwania pracy i znalezienia się w nowej 
sytuacji – tak mówiąc najkrócej. A więc taki charakter 
mają te poprawki, które złożyła mniejszość. Wydaje 
mi się, że one są bardzo praktyczne, rozsądne i same 
w sobie nie przeczą ustawie, a przede wszystkim jej 
zamysłowi.

Jeżeli chodzi o wynik głosowania, to obecni 
senatorowie opozycji – wydaje mi się, o ile dobrze 
pamiętam, że w liczbie trzech – głosowali za wnio-
skiem mniejszości. Większość – o ile się nie mylę, bo 
to mówię z pamięci, w sprawozdaniu tego nie ma – 
w liczbie dziewięciu, była za tym, aby ustawa została 
przyjęta bez poprawek. Dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do obu panów senatorów sprawoz-

dawców. Pan senator Marek Pęk był uprzejmy zde-
finiować, że takie pytania noszą znamiona pytania 
politycznego, ale myślę, że one nie są polityczne, bo są 
niezwykle ważne z punktu widzenia materii, o której 
dyskutujemy.

Mianowicie chciałbym zapytać obu panów sena-
torów o to, co leży u podstaw tego, że dopiero po 
niemal 30 latach wracamy do tej materii i chcemy 
pożegnać, de facto wyrzucić z pracy te osoby, które 
w tych służbach w minionej epoce funkcjonowały. 
Bo mówimy o osobach, które podjęły pracę w latach 
1944–1990. Moje pytanie jest właśnie takie: co leży 
u podstaw, co się takiego zdarzyło, że państwo ten 

legislator senacki. Przedstawiciele MSZ, odnosząc się 
do uwag legislatora, twierdzili, że w większości mają 
one taki charakter, że można te luki wyinterpretować, 
można te wątpliwości zlikwidować poprzez odnie-
sienie do innych przepisów i innych ustaw. W opinii 
MSZ nie były to takie wątpliwości, które by czyniły 
tę ustawę nieskuteczną czy martwą. W związku z tym 
przedstawiony został wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Ten wniosek został poparty przez komisję.

Zostały również przedłożone wnioski mniejszości. 
Będzie je zapewne przedstawiał pan senator Grodzki.

Uprzedzając tutaj pewne pytania państwa se-
natorów, chciałbym poinformować, że na etapie 
posiedzenia plenarnego w imieniu klubu Prawa 
i Sprawiedliwości pan senator Marek Martynowski 
złożył stosowne poprawki do ustawy, które w zasa-
dzie w całości konsumują uwagi legislacyjne. Chodzi 
o to, ażeby nie było żadnych wątpliwości dotyczących 
tego, w jakim zakresie, w jakim stopniu to postępo-
wanie lustracyjne ma przebiegać. Tyle z mojej strony. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Wacha, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zastępuję nieobecnego pana senatora 

Grodzkiego, który pierwotnie był przewidziany jako 
sprawozdawca w tej sprawie. Niezależnie od tego 
zgłosiłem czy zapisałem się do wystąpienia indywi-
dualnego.

Jeżeli chodzi o wnioski mniejszości, to przewi-
dują one 8 poprawek. Poprawki, najogólniej rzecz 
biorąc, są dwojakie. Charakter tych poprawek jest 
dwojaki. Niektóre z nich konsumują uwagi Biura 
Legislacyjnego i mają charakter legislacyjny, a część 
ma charakter merytoryczny. Wnioski mniejszości nie 
zaprzeczają samemu celowi ustawy i nie podważają 
tego, co niesie w sobie sama ustawa, ale wydłużają 
szereg terminów, które są w niej zawarte.

Najkrócej mówiąc… Ja nie chcę tego szczegółowo 
omawiać, ale chcę powiedzieć, że np. w stosunku do 
osób, które złożyły pozytywne oświadczenie lustra-
cyjne znacznie wcześniej, na podstawie poprzedniej 
ustawy, wydłuża się ustawowy termin zwolnienia 
z pracy z 60 do 90 dni. W przypadku osób nowo ob-
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(senator W. Sługocki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn…

Senator Piotr Wach:
Ja bym powiedział tak…
Mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Czym innym jest lustracja, nowe wymagania lu-

stracyjne w obecnej ustawie, a czym innym jest trak-
towanie osób, które już przeszły lustrację i złożyły 
takie czy inne oświadczenia, na przykład pozytywne, 
i ich los. To jest zupełnie inna sprawa.

Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to w tej spra-
wie się wypowiadałem. I wówczas uważałem, że jest 
to traktowanie zupełnie niesprawiedliwe i nie fair 
w stosunku do osób, które lata temu w dobrej wierze 
złożyły pozytywne oświadczenie lustracyjne, a do-
piero obecnie, w wyniku wejścia w życie tej ustawy, 
mają utracić pracę w ciągu 60 dni. Uważałem, że to 
jest zupełnie nie w porządku. Obecnie są argumenty 
na to, że są w stosunku do tego również wątpliwo-
ści konstytucyjne. Do tych kwestii chcę się odnieść 
w indywidualnym wystąpieniu.

Jeżeli chodzi o liczbę osób… Jeszcze jedno po-
wiem. Ale tego już nie było na posiedzeniu komisji. 
Ja osobiście uważam, że jest to właściwie kolejna 
ustawa kadrowa, którą strona rządząca przeprowa-
dza. A mianowicie zwalnia znaczną liczbę miejsc 
w służbie zagranicznej i będzie je obsadzała zgodnie 
ze swoją wolą. I tyle. Takie jest moje stanowisko.

Jeżeli chodzi o liczbę osób, których ta ustawa doty-
czy, to też czym innym jest liczba osób, dobrze znana, 
które złożyły pozytywne oświadczenia lustracyjne – 
ich jest kilkaset, pan minister będzie wiedział lepiej 
ode mnie, ale to jest kilkaset osób, o ile się nie mylę, 
o ile pamiętam z posiedzenia komisji – a zupełnie 
czym innym jest liczba osób, które lustracja obejmie 
od nowa. I właściwie nie wiemy, jaki w stosunku do 
nich będzie rezultat. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja do pana senatora Wacha.
Już pan zapowiedział, Panie Senatorze, że o wąt-

pliwościach konstytucyjnych będzie pan mówił w wy-
stąpieniu. A ja właśnie o to akurat chciałbym zapytać. 
Czy państwo te kwestie poruszaliście? Co w tej spra-
wie mówi nasze Biuro Legislacyjne i co jest powie-

projekt dzisiaj przedkładacie w Senacie? Dlaczego 
Prawo i Sprawiedliwość w przeciągu minionych 3 lat 
nie złożyło tego projektu? I dlaczego nie złożyło tego 
projektu w latach 2005–2007? Wtedy przecież też 
sprawowało władzę. To jest pierwsze pytanie.

I drugie: czy może była mowa na posiedzeniu po-
łączonych komisji – to także do obu panów senatorów 
pytanie – na temat liczby osób, które mogą jeszcze 
pracować w służbie zagranicznej i legitymować się 
współpracą ze służbami bezpieczeństwa? Dziękuję 
bardzo.

(Senator Marek Pęk: Można, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, ja zacznę od określenia „pytanie 

polityczne”. Ja, mówiąc o problemie politycznym, 
nie mam na myśli jakiegoś pejoratywnego znaczenia 
słowa „polityczny”. Nie jest to zagadnienie formal-
noprawne, a w związku z tym wszystko jest w tym 
sensie polityką. No a polityką jest dlatego, że… 
Chociażby wystarczy popatrzeć na historię naszej 
ojczyzny po 1989 r. Bardzo szerokie jest zagadnie-
nie, dlaczego lustracja ogólnie przebiegała tak, a nie 
inaczej – porównując to chociażby z innymi krajami 
bloku Europy Wschodniej.

Ja mogę powiedzieć tyle, że lepiej późno niż wca-
le, jeżeli nie udało się zrobić tego wcześniej, bo nie 
było takiej woli politycznej, nie było takich warun-
ków. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło 
tego w okresie swoich poprzednich rządów? Trudno 
mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie byłem wtedy 
parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. No, ale 
pewnie rządy były za krótkie, a może problemów 
bieżących było zbyt wiele, poza tym był to rząd ko-
alicyjny i to była trudna koalicja.

Przystępujemy do tego teraz, w tym określonym 
momencie. Jest pewnie jakaś logika wewnętrzna tych 
postępowań. Ja cieszę się, że to następuje, bo jest to 
pewnego rodzaju domknięcie procesu lustracyjnego. 
Ja sobie nie wyobrażam, żeby służba zagraniczna tego 
typu procesu nie przeszła. W związku z tym jeszcze 
raz to podkreślam: lepiej późno niż wcale.

Była mowa, Panie Senatorze, o tych szacunkach 
odnośnie do tego, ilu osób to może dotyczyć, ale 
w tym momencie nie pamiętam tak precyzyjnie. Są 
tutaj przedstawiciele ministerstwa. Jak będzie po-
trzeba, to udzielą takich odpowiedzi. Ale jest to cał-
kiem spore grono osób, które taką lustrację przejdą. 
Dziękuję bardzo.



44

68. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

(senator M. Augustyn) pan, że te poprawki, które m.in. ja składałem, były 
przedmiotem politycznej gry?

Drugie pytanie. Była też poruszana sprawa amba-
sadora Przyłębskiego w Berlinie. Czy to oznacza, że 
będzie dokonana zmiana tego nowego ambasadora 
jako tego, powiedziałbym, który do tej pory sam nie 
wie, czy był tajnym współpracownikiem, czy nie? 
A jest to istotne ze względu na poziom stosunków 
z zachodnim, wielkim sąsiadem.

I trzecie. To jest rzadkość, żeby pan senator 
Martynowski zmieniał zdanie. Przyjmujemy ustawę 
bez poprawek – na ogół takie było jego zdanie. A te-
raz zmienił zdanie. Czy to już jest ostateczne zdanie 
ekipy PiS? Jak rozumiem, to nie są poprawki pana 
senatora Martynowskiego, tylko chyba mniejszości, 
bo – o ile pamiętam – my przyjmowaliśmy te popraw-
ki. Pan naszą postawę określa jako polityczną. A nie 
uważa pan, że państwa postawa jest obskurancka?

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! O ile pamię-

tam, to ja złożyłem wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Pan senator Martynowski złożył pierwszy 
wniosek legislacyjny w przedmiocie tej ustawy, a teraz 
złożył go na posiedzeniu plenarnym. Wie pan dobrze, 
że chodziło głównie o to, ażeby dalej procedować 
ustawę, bo również pan, Panie Senatorze, złożył taki 
wniosek, ażeby odroczyć procedowanie tej ustawy.

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
W związku z tym nie moglibyśmy procedować 

jej na bieżącym posiedzeniu plenarnym. Nam na tym 
zależało. Ale ja już na posiedzeniu komisji mówiłem, 
że teoretycznie jak najbardziej jest możliwe doprecy-
zowanie tej ustawy na posiedzeniu plenarnym. I to się 
realizuje. Jaki będzie tego wynik końcowy, ja oczywi-
ście przewidzieć nie mogę, bo do tego potrzebne jest 
głosowanie nad tymi poprawkami i nad całą ustawą.

W związku z tym uważam, że to działanie jest jak 
najbardziej racjonalne, że nie ma tutaj nic obskuranc-
kiego. Jest sensowne, jest logiczne w ramach pewnej 
pragmatyki działania politycznego i parlamentarnego.

I ja podtrzymuję również to, co mówiłem na po-
siedzeniu komisji, a mianowicie: często jest tak, że 
pewne niejasności prawnicze w zależności od tego, 
jaki się przyjmuje prawniczy punkt widzenia, można 
rozstrzygać w różny sposób. Jedni uważają, że żeby ta 
ustawa działała jednoznacznie, sprawnie, skutecznie, 
to te poprawki były konieczne. Ja uważam, że do 
obrony był również pogląd, że można wyinterpreto-
wać sens tych przepisów z przepisów innych ustaw 
i również ustawa by się obroniła. A jaki pogląd prze-
waży, to zobaczymy w trakcie głosowania.

Ja jeszcze chciałbym, korzystając z tego, że jestem 
przy głosie, odnieść się do sprawy dotyczącej oświad-
czeń lustracyjnych osób, które już kiedyś, w przeszło-

dziane w innych opracowaniach? Pytam dlatego, że 
takie kwestie, podobne… Nie chodziło co prawda 
o pozbawienie byłych współpracowników pracy, ale 
np. o obniżenie emerytury. Wiadomo, że z powodu 
tego prawomocność naszych parlamentarnych decyzji 
była podważana. Dzisiaj mamy, zdaje się kilkana-
ście – jeśli nie więcej – tysięcy spraw w sądach. Czy 
mówiliście państwo o tym, czy i w tym wypadku nie 
ma takiej groźby?

Senator Piotr Wach:
Komisja zasadniczo się tym zajmowała, aczkol-

wiek dość pobieżnie. Biuro Legislacyjne… Opinia 
dotycząca tego jest w materiałach, tak więc można się 
z nią właściwie zapoznać. Niemniej jednak w mojej 
ocenie to, co przedstawiciel Biura Legislacyjnego mó-
wił podczas posiedzenia komisji, i to, co jest zawarte 
w przygotowanym dokumencie, czyli w opiniach dla 
Senatu, jest bardzo podobne. A mianowicie w spra-
wie konstytucyjności biuro się właściwie nie wypo-
wiadało lub wypowiadało się bardzo ostrożnie. Jego 
zastrzeżenia, raczej ogólne, były wyłożone… Chyba 
nie są one wyrażone w opinii. Dotyczą one stanowi-
ska Rady Europy sprzed lat, w którym uznała ona 
sam proces lustracyjny i w wyniku tego utratę pracy 
przez urzędników państwowych, również dyploma-
tów, za słuszne i możliwe, miała jednak zastrzeżenie 
do horyzontu czasowego, w jakim to się ma odbywać. 
O czym zresztą pan senator Pęk w swoim sprawoz-
daniu wspomniał.

Ja jeszcze powiem – ale to w swojej wypowiedzi – 
o stanowisku Komitetu Praw Człowieka ONZ, który 
też w tej sprawie zajął stanowisko. Można się do tego 
odnieść, ale nie teraz, bo to na posiedzeniu komisji 
nie było dyskutowane.

Jeżeli chodzi o Biuro Legislacyjne, to właściwie 
– co łatwo można zobaczyć w materiałach – uwagi 
dotyczyły głównie spraw legislacyjnych oraz zde-
cydowanych niejasności co do kategorii osób zali-
czanych do służby dyplomatycznej. I właściwie to 
jest rozstrzygane i rozplątywane w tym stanowisku 
i w poprawkach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan Senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, Panie Sprawozdawco, czy uważa 

pan – było to poruszane na posiedzeniu komisji – za 
racjonalne dokonywanie niejako w ciągu paru dni 
wymiany 1 tysiąca 200 pracowników? I czy uważa 
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(senator M. Pęk) (Senator Jan Rulewski: Ach tak.)
…bo ja przecież nie będę obsadzał tych wakatów.
(Senator Jan Rulewski: A w Jachrance nie było 

kompletowania list, Panie Senatorze?)
Panie Senatorze, bądźmy poważni. (Wesołość na 

sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak z cicha pęk.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Ja chciałbym kontynuować ten wątek, który po-

szerzył pan senator Rulewski. Chciałbym zapytać, 
Panie Senatorze, czy była może poruszana kwestia 
tych osób… Skoro to jest 1 tysiąc 200 osób, to czy 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych potrafi… Chodzi 
o to, że czas, w którym minister spraw zagranicznych 
będzie musiał uzupełnić ten deficyt, to jest maksymal-
nie 60 dni od wejścia w życie tej ustawy. Moje pytanie 
jest takie, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
przygotowuje korpus dyplomatyczny, który w cią-
gu 60 dni będzie mógł zastąpić urzędników, którzy 
piastują swoje funkcje obecnie. I czy są to urzędnicy 
nie tylko dobrze przygotowani od strony właściwego 
wykształcenia, znajomości języków obcych itd., itd., 
ale także posiadający odpowiedni staż pracy, który 
będzie pozwalał na płynne przejęcie obowiązków, 
w taki sposób, aby nie odbiło się to negatywnie na 
relacjach pomiędzy Polską a państwami, w których 
tamci pracownicy obecnie piastują funkcje w służbie 
dyplomatycznej? Bardzo dziękuję.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, ja konsekwentnie przekieruję to 

pytanie do przedstawicieli ministerstwa…
(Senator Waldemar Sługocki: Dobrze.)
…bo nie jestem kompetentny, żeby o tym mówić. 

Mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno przygoto-
wują i że na pewno są stworzone odpowiednie mecha-
nizmy. A jakie, to już pan minister dokładnie powie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:
Niestety nie mogłem brać udziału w posiedzeniu 

komisji, w związku z tym nie mogłem zadać pytania, 
które zadam teraz. Jakiś czas temu na posiedzeniu 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu podobną w treści 
merytorycznej poprawkę zgłosił pan senator Żaryn. 

ści składały takie oświadczenia. Jednak czym innym 
jest składanie oświadczeń lustracyjnych, chociażby 
tak jak przy wyborach i…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, Panie 
Senatorze. Proszę o ciszę. Jeżeli państwo chcecie roz-
mawiać między sobą, to proszę o opuszczenie sali 
i umożliwienie kontynuowania wystąpienia panu 
senatorowi. Bardzo dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Czym innym jest składanie takich oświadczeń np. 

w przypadku kandydujących w wyborach i później 
oddawanie wyborcom decyzji co do tego, czy oni 
uznają, że takie oświadczenie dyskwalifikuje tych 
kandydatów, czy nie… Ja jednak uważam, że odno-
śnie do służby zagranicznej słuszne jest przyjęcie 
takiego podejścia, że dla takich osób po prostu nie 
ma miejsca w tej służbie. W związku z tym w tych 
przepisach nie widzę niczego takiego, co by było ja-
kieś niehumanitarne czy niedemokratyczne.

I jeszcze odniosę się do tych wskazań, do tych 
rezolucji instytucji europejskich. To bodajże senator 
Cichoń podnosił, że w swej mądrości instytucje euro-
pejskie podejmowały w tym temacie różne rezolucje, 
również takie, które niejako mobilizowały państwa 
bloku wschodniego, państwa, które wychodziły z ko-
munizmu, do tego, ażeby przeprowadzić proces takiej 
dekomunizacji, lustracji, i zgodnie z nimi to się jak 
najbardziej mieści w kategoriach demokratycznego 
państwa prawnego. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, nie 
otrzymałem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Nie otrzymałem odpowiedzi na dwa pytania doty-

czące ambasadora w Niemczech, pana Przyłębskiego. 
Rozumiem, że to jest dla pana sprawozdawcy trudne py-
tanie, wobec tego przekazuję je do przedstawiciela rządu.

Ale nie odstępuję od trzeciego pytania, Panie 
Senatorze Sprawozdawco. Czy uważa pan za racjo-
nalne, żeby z cicha pęk z dnia na dzień wymienić 
1 tysiąc 200 pracowników, bo tylu złożyło pozytywne 
oświadczenie lustracyjne, kosztem sprawności służ-
by? W związku z tym nasuwa się oczywiste pytanie: 
czy jako PiS macie już przygotowanych następnych 
1 tysiąc 200 osób?

Senator Marek Pęk:
To jest, Panie Senatorze, tak samo pytanie do re-

sortu, nie do mnie jako do senatora…



46

68. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

(senator M. Rocki) jest nad aktualny i stosowany przez nasze nowe służ-
by? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Dziękuję bardzo, szczególnie panu marszałkowi 

Borusewiczowi, bo to pytanie de facto umożliwi 
mi precyzyjną odpowiedź na wcześniejsze pyta-
nia. Tak że bardzo dziękuję za tę życzliwość, Panie 
Marszałku. Rzecz w tym, że tych osób, według tego, 
co oświadczył zresztą minister Jacek Czaputowicz, 
jest 40. Tak więc ta liczba 1 tysiąc 200 osób, o której 
wcześniej była mowa… No, jestem ciekaw, skąd się 
pojawiła. Generalnie mówimy w tej chwili o ustawie, 
która będzie obejmowała potencjalnie, co podkre-
ślam, 1 tysiąc 532 osoby z personelu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Moim zdaniem trochę dziw-
ne domniemanie się tutaj pojawiło, że chcemy po-
zbyć się 1 tysiąca 200 z 1 tysiąca 500 osób. No, 
nie wierzę, żeby ktokolwiek z posłów, z senatorów 
czy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych chciał 
przeprowadzić ustawę, która sprawi, że z dnia na 
dzień odejdzie z pracy 3/4 Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Tak więc nie potwierdzam infor-
macji o 1 tysiącu 200 osobach, co sugerował pan 
marszałek Borusewicz. To jest liczba inna. Tak jak 
powiedziałem, minister Czaputowicz oświadczył, że 
to jest ok. 40 osób na dziś. Podkreślam przy tym, 
że to jest nie do określenia w tej chwili z racji prze-
pisów, które są zawarte w tej ustawie. Ustawa ta, 
tak jak pan senator powiedział, dotyczy de facto 
2 kategorii osób: z jednej strony tych, które już zło-
żyły oświadczenia, a z drugiej strony tych, które nie 
złożyły oświadczeń, ale będą tej ustawie podlegały. 
W związku z tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, 
czy to będzie 40 osób, czy to będzie 41 osób, czy to 
będzie 60 osób. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze raz pan marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, tak.
Panie Ministrze, teraz moje drugie pytanie. Lista 

osób jest określona, tak że wiadomo, jakie to są osoby. 
No, może być jeszcze, jak pan mówi… To jest w przy-
bliżeniu kilkadziesiąt osób, jeśli dobrze pamiętam. 
Czy nie lepiej byłoby po prostu rozwiązać z nimi 
umowę, czyli je zwolnić, niż uruchamiać całą machi-
nę ustawodawczą? W związku z tym jest podejrzenie, 
że chodzi nie tylko o to…

(Głos z sali: Czystki.)

Ona potem, na posiedzeniu plenarnym Senatu została 
odrzucona. Czy to, że w nauce mogą funkcjonować 
osoby, które tutaj zostaną wykreślone, było dysku-
towane na posiedzeniu komisji? Nurtuje mnie to, 
dlaczego wtedy Senat odrzucił poprawkę, która ma 
treść de facto podobną do tego, czym teraz zajmuje 
się ustawa o służbie zagranicznej. Dziękuję bardzo.

Senator Marek Pęk:
Panie Przewodniczący, ta kwestia nie była dys-

kutowana na posiedzeniu komisji, jeśli dobrze pa-
miętam. A dlaczego na posiedzeniu komisji nauki 
ta poprawka została odrzucona, to nie wiem, bo nie 
brałem udziału w tym posiedzeniu. No, tak zdrowo-
rozsądkowo wydaje mi się, że działalność naukowa 
i działalność stricte polityczna, jaką jest służba za-
graniczna, to są jednak różnego rodzaju działalności. 
Tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję za wszystkie pytania. Nie ma więcej.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy? Tak? Nie.

(Głos z sali: Ale może są pytania do pana.)
Chwileczkę, ja pytałem, czy pan minister chce 

zabrać głos. Nie musi. Państwo możecie zadawać 
pytania.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz.
Zapraszamy pana ministra tutaj.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, proszę mi powiedzieć, ilu osób 

będzie dotyczyła ta ustawa. Macie dokładne roze-
znanie, ile było oświadczeń lustracyjnych, ilu pra-
cowników czy osób z tych wymienionych kategorii 
złożyło informacje, że byli współpracownikami albo 
oficerami pod przykryciem. No, akurat MSZ był ta-
kim miejscem, gdzie chyba było więcej oficerów pod 
przykryciem niż współpracowników. Jak to wygląda 
w tej chwili?

I drugie, trochę niedyskretne pytanie, na które 
nie musi pan odpowiadać, ale musimy sobie zadawać 
takie pytanie. Czy tego typu działania, taki zwyczaj 
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(senator B. Borusewicz) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pytam o to, o co już poprzednio 

pytałem. No, teraz odpowiedź jest ułatwiona, mam 
nadzieję. Wówczas operowałem liczbą 1 tysiąca 200 
osób, a pan zawęził granice tej zmiany do 40 osób. 
I pytanie jest takie: czy łatwo znaleźć oświadczenie 
pana ambasadora Przyłębskiego i czy jest już przy-
gotowana podmianka?

I drugie pytanie: jaki jest stosunek pana mini-
stra czy też rządu do wniosków mniejszości przeję-
tych poprzez wrogie przejęcie przez pana senatora 
Martynowskiego i zgłoszonych jako jego. Pragnę 
zwrócić uwagę, że – występuję we własnym, pry-
watnym, egoistycznym interesie – te poprawki, które 
stały się wnioskiem mniejszości, które były m.in. 
mojego autorstwa, w głównej mierze jednak zostały 
zaproponowane przez dział legislacyjny. No, ja bronię 
swoich praw. Czy poprze pan wobec tego poprawki 
przejęte wrogo przez senatora Martynowskiego, po-
prawki autorstwa Platformy Obywatelskiej, zapropo-
nowane przez dział legislacyjny?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Odpowiadając na pytanie pierwsze, zwracam uwa-

gę, że zgodnie z zapisem procedowanej ustawy w tym 
przypadku, o którym pan senator wspomniał, ale 
tak samo we wszystkich pozostałych przypadkach, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest wykonawcą 
tej ustawy, a nie jest podmiotem rozstrzygającym, 
kto tej ustawie podlega. Bo tej ustawie, była o tym 
mowa w wystąpieniu pana senatora, podlegają te 
osoby, które albo złożyły oświadczenie lustracyjne 
o współpracy, albo też, jak się okaże, powinny były, 
tak oględnie rzecz ujmując, je złożyć. Decyzja o tym, 
czy dana osoba złożyła prawdziwe, czy nieprawdziwe 
oświadczenie lustracyjne, nie należy do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. W związku z tym taka jest 
moja odpowiedź na pytanie o osobę pana ambasadora.

Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na pytanie 
o wrogie przejęcie, bo nie czuję się kompetentny do 
określania tego rodzaju relacji. Ale niewątpliwie – tak 
samo mówię w Sejmie, w przypadku każdej ustawy 
omawianej w Sejmie, i to samo powtórzę w Senacie 
– każda poprawka, która ma na celu doprecyzowanie 
i lepsze ujęcie zapisów ustawy, moim zdaniem jest 
potrzebna. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.
(Senator Jan Rulewski: …Ale nie odpowiedział 

na pytanie…)

…żeby pozbyć się współpracowników i pra-
cowników służb, którzy działali pod przykryciem 
w MSZ. I stąd te obawy, o których pan słyszał za-
pewne. Czy mógłby pan przyjąć do wiadomości, że 
nie chodzi tylko o współpracowników, ale i o prze-
prowadzenie jakiejś kolejnej czystki w MSZ? Już 
dość czysto macie w MSZ, ale rozumiem, że jeszcze 
kolejna czystka by się przydała. No, ja nie rozumiem, 
po co ta ustawa, jeżeli tylko kilkadziesiąt osób ma 
temu podlegać. Nawet jeżeli znalazłby się na tej li-
ście obecny ambasador w Berlinie, to też bym nie 
rozumiał, po co ta ustawa.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, dziękuję za to 
pytanie. Przepraszam, ale jeszcze nie odpowiedziałem 
na poprzednie pytanie, dotyczące innych krajów. No, 
tutaj wzorem jest oczywiście Republika Federalna 
Niemiec, która przeprowadziła lustrację w sposób, 
można powiedzieć, perfekcyjny, i to od razu. W tej 
chwili nie ma z tym problemu w służbie dyploma-
tycznej Niemiec.

A odpowiadając na pytanie, dlaczego to robi-
my… No, z jednego prostego względu. Gdybyśmy 
zrobili tak, jak pan senator proponuje, musieliby-
śmy rozwiązać umowy o pracę. I jakie powody 
byśmy podali? Nie mielibyśmy umocowania praw-
nego do takich działań. Gdybyśmy, tak jak pan 
senator proponuje, rozwiązali umowy z powodu 
współpracy, po pierwsze, narazilibyśmy się na 
procesy sądowe przed sądami pracy i potencjalne 
wypłaty odszkodowań, co wpłynęłoby w sposób 
oczywisty na budżet ministerstwa, nawet jeżeli 
mówilibyśmy o tych kilkudziesięciu osobach. Po 
drugie, gdyby te osoby były z wyroków sądowych 
niezadowolone, narazilibyśmy się na procesy 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasburgu. A przyjęcie tej ustawy – zapropo-
nowanej, przypominam, przez posłów – sprawi, że 
tych 2 problemów nie będzie. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Bardzo proszę o zwolnienie mnie z odpowiedzi 
dotyczącej ustalania porządku obrad posiedzenia 
Sejmu i Senatu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
To ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Ponieważ 

bardzo często trafiają do nas bardzo ważne ustawy, 
które są przedstawiane jako ustawy poselskie, ja za-
daję ministrom standardowe pytanie i panu też to 
pytanie zadam: czy ta ustawa jest autorstwa pana 
albo MSZ, tylko podpisana przez posłów, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Odpowiadając na to pytanie, mogę się odwołać do 

dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu sejmo-
wej komisji. Tam była mowa o tym, że to jest część 
noweli, która była procedowana w Sejmie i została 
przez posłów zaproponowana jako element, który jest 
częścią większej nowelizacji ustawy. W ten sposób 
zrodził się ten projekt.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie. Panie Ministrze, 
ja pana pytam…)

Ja ani MSZ z tą ustawą w sensie pisania, tak jak…
(Senator Bogdan Borusewicz: O właśnie.)
Wydawało mi się, że mówię to wprost, ale w ta-

kim razie powiem dosadnie: MSZ ani ja osobiście tej 
ustawy nie pisaliśmy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Bardzo przepraszam, Panie Ministrze, ale będę 

drążył. Skoro nie macie państwo wiedzy, ilu jest am-
basadorów, to moje pytanie brzmi tak: czy jesteście 
przygotowani, aby w ciągu 60 dni od wejścia w życie 
ustawy zmienić 40 ambasadorów? Pytam, ponieważ 
takiej wiedzy państwo nie macie, ale takie zagrożenie 
teoretycznie może istnieć. Czy nie sparaliżuje to pracy 

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące stano-

wisk zajmowanych przez osoby, które mogą ewentu-
alnie stracić pracę po wejściu w życie procedowanej 
przez nas dzisiaj ustawy. Czy pan minister – być może 
pan minister Czaputowicz ma taką wiedzę, skoro su-
geruje, że jest to ok. 40 osób – potrafi udzielić mi od-
powiedzi na pytanie: ilu wśród tych 40 osób jest am-
basadorów? Ja nie pytam o personalia, tylko o liczby. 
Ilu ambasadorów, ilu konsulów itd., itd.? Czy macie 
państwo już dzisiaj taką wiedzę? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Nie mamy takiej wiedzy.
(Głos z sali: To niemożliwe.)
(Głosy z sali: Nie, nie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wszystkie osoby zapisane do głosu już zabrały 
głos.

Pan marszałek chciałby jeszcze dopytać.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja chciałbym się dowiedzieć, w jakiej jesteśmy 
sytuacji w sensie formalnym. Pytam, bo słyszę, że 
została zgłoszona poprawka, właściwie przejęta po-
prawka przez PiS, a z programu obrad Sejmu wynika, 
że ta ustawa ma zostać przegłosowana jutro, ta usta-
wa, która wyjdzie od nas, ma zostać przegłosowana 
jutro. Jak w ogóle… Czy w związku z tym nastąpi 
tu zmiana? My znowu pracujemy w trybie ekstraor-
dynaryjnym. Po omówieniu tej ustawy mielibyśmy 
przeprowadzić głosowanie, ta ustawa miałaby wrócić 
do Sejmu i jutro miałaby zostać przegłosowana. Czy 
w związku z tym to się przedłuży? Jeżeli pan mini-
ster wie coś o tej procedurze, to poprosiłbym o jakąś 
informację.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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(senator W. Sługocki) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Myślę, że na pierwsze pytanie pan senator chyba 

w pewnym sensie sam sobie udzielił odpowiedzi, 
dlatego że te osoby, które nie złożyły oświadczenia, 
mają je złożyć. Tak przynajmniej wynika z zapisów 
ustawy.

A jeżeli chodzi o drugi element, to zwracam uwa-
gę, po pierwsze, na to, że mówimy o osobach, które 
spełniają to kryterium wiekowe, zgodnie z tym, jak 
odpowiadałem przed chwilą panu senatorowi. A po 
drugie, w związku z tym, że te osoby mają być za-
trudnione, to siłą rzeczy będą podlegały tej samej 
procedurze, której na podstawie tej ustawy będą pod-
legały osoby pracujące w tej chwili.

Senator Jerzy Czerwiński:
Chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Panie 

Ministrze, chodzi o to, że ktoś może złożyć oświad-
czenie lustracyjne i napisać, że nie współpracował 
albo nie był funkcjonariuszem, a faktycznie nim był. 
I pytanie: co z taką osobą? Bo potem się rozpoczyna 
dość długotrwałe postępowanie lustracyjne. A we-
dług treści tej ustawy państwo możecie zwolnić tylko 
taką osobę, która złożyła oświadczenie pozytywne, że 
była współpracownikiem lub współpracowała.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Jeżeli chodzi o postępowanie sprawdzające w tym 

przypadku, to jest to bardziej, jak myślę, pytanie do 
Instytutu Pamięci Narodowej o to, jak szybko jest 
w stanie przeprowadzić sprawdzenie konkretnej 
osoby. Przypominam, że mówimy… Rozumiem, że 
panu senatorowi chodzi o konkretne osoby, które będą 
kwalifikowane do pracy. Prawda? I kolejna sprawa, 
na którą pragnę zwrócić państwa uwagę. Nie ma 
w tej chwili w ministerstwie praktyki, aby zatrud-
niane były osoby, które, przepraszam za określenie, 
przychodzą i mówią, że chcą być zatrudniane w mi-
nisterstwie. Podstawową drogą… To, do czego dąży 
przede wszystkim minister Czaputowicz, to jest taka 
sytuacja, aby zatrudniane były osoby, które zdadzą 
egzaminy i ukończą aplikację dyplomatyczno-konsu-
larną. A to są osoby, które siłą rzeczy, z racji wieku, 
nie podlegają zapisom tej ustawy. W związku z tym 
nie będzie też potrzeby przeprowadzania w stosunku 
do tych osób postępowania sprawdzającego.

polskich służb dyplomatycznych poza granicami pań-
stwa polskiego? Bo nie możemy wykluczyć, że pośród 
tych 40 osób jest akurat 40 polskich ambasadorów. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Znowu muszę się odwołać do zapisów ustawy. 
Zwracam uwagę, że ta ustawa nie obejmuje wszyst-
kich osób, które są ambasadorami, a tylko te, które 
spełniają kryterium wiekowe. I to jest bardzo istotne 
ograniczenie, wbrew pozorom. Ponadto zwracam 
uwagę, że mówimy o sytuacji, w której oświadczenia 
zostały złożone, tak jak o tym była wcześniej mowa 
w wystąpieniach państwa senatorów, w związku 
z tym nie ma takiej liczby wśród ambasadorów i nie 
może chodzić aż o 40 osób. Ale przede wszystkim 
mówimy o tym pierwszym kryterium.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Ja mam pytanie idące jakby w zupełnie innym kie-
runku. Mianowicie rozumiem, że będą tracić pra-
cę te osoby, które złożyły, nazwijmy to, pozytyw-
ne oświadczenie lustracyjne, czyli przyznały się do 
współpracy. A co z tymi, które się nie przyznały do 
współpracy, a współpracowały? Czy pan jest w sta-
nie takie osoby, w cudzysłowie, wyłuskać? I czy jest 
w ogóle możliwa taka procedura?

I jeszcze jedno. Jest tutaj art. 4, przejściowy, który 
mówi, co trzeba zrobić, co powinni zrobić ci, którzy 
tą ustawą są zobligowani do złożenia oświadczenia. 
A co z zatrudnionymi nowymi pracownikami? Bo 
proszę zauważyć, że najpierw składają oświadczenie 
i na to jest pewien termin, potem to oświadczenie jest 
badane. I dopiero na samym końcu jest postępowa-
nie, też długotrwałe, sądowe, sprawdzające, czy ktoś 
złożył oświadczenie prawidłowo, czy nieprawidłowo. 
A on ciągle jest pracownikiem. Czy to nie jest pew-
nego rodzaju niekonsekwencja? Jakby opłacało się 
kłamać.
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(Senator Jan Rulewski: Nie, dziękuję bardzo. Jak 
odpowiedzi nie otrzymuję, to dziękuję.)

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, w nowym art. 2a pkcie 2 pisze 

się, że tę ustawę stosuje się także do osób niebędą-
cych członkami służby zagranicznej, a na końcu jest 
zastrzeżenie: „o ile osoby te są obywatelami polski-
mi”. Tak więc jeżeli osoby pracujące… A wyobrażam 
sobie, tzn. wiem, że obywatele innych państw albo 
osoby posiadające podwójne obywatelstwo pracują… 
Tak więc jeżeli takie osoby, które nie są obywatela-
mi polskimi, współpracowały ze służbami komuni-
stycznymi, to ich ustawa nie obowiązuje. Dlaczego? 
Dlaczego one mają być wyłączone spoza działania 
tej ustawy? Rozumiem, że może nie być pełnej in-
formacji, ale jeżeli jest, a takie przypadki na pewno 
były, szczególnie w krajach wschodnich, to dlaczego 
ta… Inaczej. Dlaczego dolegliwości tej ustawy mają 
dotyczyć tylko obywateli polskich?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Odpowiem w skrócie: dlatego, że nie są polskimi 
obywatelami, w związku z tym nie jesteśmy w sta-
nie pociągnąć do odpowiedzialności osób, które np. 
przebywają poza terytorium Polski i mają obywatel-
stwo państwa, na terenie którego przebywają. No, 
nie mamy takiej technicznej możliwości. Nie ma 
możliwości np. zastosowania wobec takich osób eu-
ropejskiego nakazu aresztowania i ścigania ich jak 
terrorystów.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 
chodzi o osoby zatrudnione w jednostkach organi-
zacyjnych.)

Jednostką organizacyjną…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie chodzi o te, któ-

re kiedyś współpracowały i są za granicą. Chodzi 
o osoby, które pracują aktualnie czy są zatrudniane 
w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez 
ministra spraw zagranicznych.)

Zwracam uwagę, że takimi jednostkami są np. 
ambasady polskie, które są rozsiane po całym świecie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Ale tutaj pan… 
Panie Ministrze, pan odpowiedział, że one jakby nie 
podlegają prawu polskiemu.)

Nie. Ja tego nie powiedziałem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Teraz pyta pan senator Grodzki.

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

Mam wysokie zdanie o dyplomacji, a o dyplomacji 
Rzeczypospolitej w szczególności. Mam pytanie, jak 
pan minister odniesie się do tweetów człowieka, któ-
ry 30 dni wcześniej został mianowany dyrektorem 
generalnym służby zagranicznej i z taką wrodzoną 
skromnością, że tak powiem, tweetuje, że dokonało 
się po głosowaniu w Sejmie… że przez 30 lat nie 
potrafili tego załatwić, a ja załatwiłem w 30 dni. No, 
nie jest to podejście dyplomatyczne, bo rozumiem, że 
ambasador w Berlinie w takim razie musi się powoli 
pakować niezależnie od tego, jaki termin zakreślimy. 
Natomiast ten sam człowiek, pan Papierz, melduje 
w TVP Info, że jest ok. 200–300 osób do wymiany, 
chociaż nie wiem, skąd on to wie, bo IPN jeszcze 
się nie wypowiedział, ale on tak szacuje. Czy to nie 
znamionuje niedobrych intencji tej ustawy? Pytam, 
jakie jest pana zdanie, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Jeżeli chodzi o tweetowanie, to nie wydaje mi 

się… tzn. nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, 
ale nie wydaje mi się, aby w tym tweecie, który pan 
senator zacytował, było coś niezgodnego z prawdą.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, to zwracam pań-
stwa uwagę na to, że w tej chwili – tak też wcześniej 
odpowiadałem na pytania państwa senatorów – nie 
jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, o jakiej licz-
bie osób mówimy. Tak jak wspomniałem, minister 
Czaputowicz, który ma, wydaje mi się, najlepszą 
orientację w tym zakresie, mówił o 40 osobach. Ale 
– i to jest to, o czym państwo senatorowie też wspo-
minali w swoich pytaniach – mamy jedną kategorię 
osób, w przypadku której nie jesteśmy w stanie w tej 
chwili przewidzieć skali tego zjawiska. Chodzi o te 
osoby, które będą musiały jeszcze złożyć oświadcze-
nia lustracyjne. I być może właśnie to miał na myśli 
dyrektor generalny służby zagranicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pyta pan senator Rulewski.
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(podsekretarz stanu P. Wawrzyk) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Lista pytań została wyczerpana.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas posiedzenia komisji, nie mając jakichś 

specjalnie daleko idących podstaw, miałem zasadni-
cze wątpliwości, a właściwie, powiedziałbym, czułem 
sprzeciw wobec art. 3, który mówi, że stosunki osób 
zatrudnionych w służbie zagranicznej, które potwier-
dziły poprzez lustrację służbę w organach, wygasają 
w ciągu 60 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Oczywiście takie stanowisko jest mocno dysku-
syjne. Są osoby, które mówią, że to dobrze, ale ja się 
z nimi zupełnie nie zgadzam i mam na to jeszcze 
argumenty o charakterze konstytucyjnym i inne ar-
gumenty. A mianowicie: te osoby złożyły pozytywne 
oświadczenia w dobrej wierze. Minęło wiele czasu, 
w tym 3 lata rządów, które są w tym zakresie bardzo 
restrykcyjne. W ciągu tych 3 lat nikt się tych osób 
nie czepiał, a teraz w krótkim czasie mają one stracić 
pracę. To jest nie w porządku. Zupełnie się z tym nie 
zgadzam, tym bardziej że osoby te w czasie swojej 
pracy mogły być oceniane, mogły być kontrolowane. 
A teraz nagle z mocy prawa zostaną dość nagle, bo 
w ciągu 60 dni, zwolnione. Większość z nich jest 
chyba za granicą, w związku z czym zorganizowanie 
sobie życia w nowej sytuacji będzie dla nich trudne. 
To jest zupełnie nie w porządku. Takie zdanie wyra-
ziłem podczas posiedzenia komisji. W międzyczasie 
otrzymałem również potwierdzenia formalne w kwe-
stiach konstytucyjnych, które zaprzeczają takiemu 
stawianiu sprawy.

Dla równowagi chciałbym powiedzieć, że nie 
mam zastrzeżeń co do tego, że państwo wprowa-
dziło obowiązek lustracyjny w stosunku do pewnej 
kategorii osób związanych ze służbą dyplomatycz-
ną, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Te osoby 
mogą, po pierwsze… One nie mają za dużo czasu, 
więc ta poprawka mniejszości ma sens. Ale… Tak 
że te osoby przynajmniej nie są zaskoczone, bo m.in. 
mogą złożyć fałszywe oświadczenia lustracyjne, gdy-
by to było dla nich wygodne, zresztą zgodnie z tym, 
o co pytał pan minister Czerwiński, czy to licząc na 
czas, czy to licząc na to, że być może dokumentacja 
nie jest w komplecie. Z punktu widzenia indywidual-
nej osoby to wygląda tak, że jeżeli ona z góry wie, co 
ją czeka, to ma wybór… Jeżeli w dobrej wierze składa 

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak… Aha, to 
słusznie. To dlaczego te osoby są tutaj wyłączone 
na tej zasadzie, że to są obywatele innych państw, 
którzy pracują w MSZ, czyli u nas? Dlaczego one są 
wyłączone spoza tej lustracji?)

Panie Senatorze, ja jako wiceminister spraw za-
granicznych nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 
państwo polskie mówi do przebywającego w Rumunii 
czy w jakimkolwiek innym kraju obywatela tego kra-
ju: proszę przyjechać, chcemy wręczyć panu wypo-
wiedzenie. Ja mówię o takiej sytuacji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Sprawa jest jasna.
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Ministrze, ja bym jednak podrążył te-

mat i wrócił do pytania zadanego przez senatora 
Czerwińskiego, bo to jest bardzo, bardzo ważne. 
Zakładając złą wolę… Fałszywe oświadczenia skła-
dane na ręce ministra spraw zagranicznych idą do 
Instytutu Pamięci Narodowej. Idą tam zarówno te 
pozytywne, jak i te negatywne – mówię, utrzymując 
się w tej nomenklaturze. Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej poprzez swoich pracowników wydaje 
świadectwa, które są, że tak powiem, niezgodnie 
z prawdą wyrażone. I moje pytanie. Czy ci, którzy ze 
złej woli będą fałszować prawdę historyczną na temat 
własnej przeszłości, automatycznie będą podlegać 
ustawie lustracyjnej, czyli będą poddani odwrotnej 
procedurze, w której to MSZ będzie musiał udowod-
nić świadomą współpracę swoim pracownikom?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Myślę, że tutaj, Panie Senatorze, wkraczamy już 

bardziej w kwestię kompetencji, tak jak wspomniałem 
wcześniej, Instytutu Pamięci Narodowej, tego, w jaki 
sposób określi on sytuację tych osób. Tak jak powie-
działem wcześniej, my będziemy w tym przypadku, 
tak samo jak w innych, wykonawcą ustawy. Nasza 
reakcja, w cudzysłowie, jako Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych będzie zależała od ustaleń Instytutu 
Pamięci Narodowej, także w tym przypadku, o któ-
rym wspomniał pan senator.
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(senator P. Wach) komisji, i wobec tego, że ustawa wraca do Sejmu, te 
różne nieścisłości i niepoprawności w określeniu ka-
tegorii pracowników, które podniosło biuro, mogą być 
uwzględnione za jednym zamachem. Nie ma sensu 
podtrzymywać tych błędów. Wśród tych poprawek 
jako punkt drugi zamieściłem poprawkę, która do-
tyczy tego, o czym głównie tu mówiłem, a miano-
wicie art. 3. I ta poprawka ma takie brzmienie, że 
przepisu art. 2a ustawy zmienianej nie stosuje się do 
osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy złożyły dokumenty, o których mowa w art. 7. 
Krótko mówiąc, chciałbym za pomocą tej poprawki 
wyłączyć, że tak powiem, te osoby o złożonym pozy-
tywnym oświadczeniu lustracyjnym z konieczności 
wykluczenia ze służby dyplomatycznej.

Pozostałe poprawki są poprawkami jak najbardziej 
do przyjęcia, pochodzącymi z biura i właściwie czy-
niącymi porządek i usprawniającymi ustawę, a nie-
godzącymi, że tak powiem, w sam zamysł.

Panie Marszałku, dziękuję i składam te poprawki.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos ma pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
…to jest ustawa, która – jak się wydaje – powinna 

być oczywista. Ale powiem też, że ja głosowałem 
za lustracją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Koledzy 

pana…)
I w związku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie! Nie przeszkadzajcie senatorowi.)
(Senator Waldemar Sługocki: Przepraszam.)
W związku z tym ci, którzy złożyli oświadczenie 

lustracyjne, którzy się przyznali do współpracy, mogą 
się czuć oszukani przeze mnie. Bo zasada była nastę-
pująca: jeżeli złożysz oświadczenie zgodne z prawdą, 
to nic ci nie grozi. Taka zasada jest stosowana również 
we wszystkich innych dziedzinach życia publiczne-
go, także jeżeli chodzi o parlamentarzystów. A teraz 
proponujecie państwo ustawę, która właśnie na bazie 
tych oświadczeń lustracyjnych ma tych ludzi usunąć 
z pracy. Tworzycie 2 kategorie: tych, którzy zacho-
wali się uczciwie i w końcu uczciwie napisali, że byli 
współpracownikami… I po tym, co napisali zgodnie 
z prawdą, chcecie ich usunąć.  Ci zaś, którzy skłamali 
albo skłamią, będą podlegać procedurze lustracyjnej. 

poprawne i prawdziwe oświadczenie, mija bardzo 
długi czas, w tym 3 lata obecnych rządów, które są tak 
restrykcyjne w tej sprawie, przynajmniej formalnie, 
bo też można mieć zastrzeżenia co do tego… To jest 
po prostu zupełnie nie w porządku.

Jeżeli chodzi o tę bardziej formalną część, to 
mam opinię pana doktora habilitowanego Ryszarda 
Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, który w postaci tez 
przedstawia 4 punkty dotyczące niekonstytucyjności 
tej ustawy. Ten tekst jest długi, czterdziestostroni-
cowy, a więc znacznie obszerniejszy, wielokrotnie 
obszerniejszy niż sama ustawa, w związku z tym 
chyba nie ma sensu, żebym go przytaczał i próbował 
tłumaczyć to, co wykłada ekspert od prawa, niemniej 
jednak mogę przeczytać kilka zdań z tego, co on napi-
sał w tym w uzasadnieniu. Pisze m.in., że służby spe-
cjalne angażujące dyplomatów w okresie PRL były 
takimi samymi służbami państwowymi, jak służba 
dyplomatyczna tego państwa, tyle że działającymi 
tajnie. Nie ma więc racjonalnego uzasadnienia suma-
ryczne i zorganizowane na zasadzie automatu trak-
towanie w sposób specjalny wszystkich tych dyplo-
matów, którzy byli jednocześnie w służbach tajnych 
przed dziewięćdziesiątym rokiem. Pisze również, że 
lustracja nie miała służyć karaniu osób. Chodziło 
o wyeliminowanie zagrożeń dla nowej demokracji, ja-
kie stwarza osoba poddawana lustracji. Również w ta-
kiej części opisowej, w uzasadnieniu prawnik pisze, 
że Komitet Praw Człowieka ONZ decyzją z 14 lipca 
1997 r. zaakceptował stanowisko ustawodawstwa nie-
których państw postsocjalistycznych, w tym Polski, 
odmawiające prawa pozostawania w służbie publicz-
nej pracownikom byłych organów bezpieczeństwa, 
którzy nie przeszli z wynikiem pomyślnym procedury 
kwalifikacyjnej, jednak procedura ta miała charakter 
zindywidualizowany. Tymczasem projektodawca nie 
przewiduje jakiejkolwiek indywidualnej oceny pra-
cowników służby zagranicznej, która dotyczy tego ar-
tykułu. W stosunku do osób, które na nowo obejmuje 
lustracja, można powiedzieć „tak”, dlatego że tamto 
postępowanie jest indywidualne, ale w stosunku do 
tych, powiedzmy w cudzysłowie, czterdziestu osób, 
które złożyły te pozytywne oświadczenia, to jest 
procedura zbiorowa. To jest zupełnie nie w porząd-
ku, a w dodatku, jak się okazuje, w ocenie eksperta 
niezgodne z konstytucją. Pomijając to, czy to jest 
funkcjonalne, czy nie, czy to jest spóźnione, czy nie, 
czy te osoby już zrobiły krzywdę naszemu państwu, 
czy nie, to po prostu wygląda albo na zemstę, albo na 
czystkę i w zupełności nie mogę się z tym zgodzić.

Składam poprawki, przy czym poprawki te 
w większości dotyczą tego, co przedstawiło Biuro 
Legislacyjne, bo wobec tego, że będzie posiedzenie 
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Nie wiem, czy to, co powiem, uporządkuje, czy 

też odwrotnie, wpłynie na dodatkowe rozszerzenie 
tematów, ale chciałabym uspokoić pana marszałka 
Borusewicza, że jeśli chodzi o kwestię obywatelstwa 
i inne kwestie związane z tym, jak są obecnie podpi-
sywane umowy o pracę przez placówki podlegające 
MSZ, to są zupełnie inne, jak rozumiem, rozwiązania 
prawne, które zabezpieczają bądź pozwalają na szu-
kanie takich zabezpieczeń, m.in. kontrwywiadow-
czych. Tutaj rozważamy kwestię ustawy, która ma 
także znamiona, jak państwo wiedzą, rozliczenia hi-
storycznego. Oczywiście najlepiej by było, gdyby ona 
weszła w życie w latach dziewięćdziesiątych. Jednak 
wchodzi w życie dzisiaj, kiedy mamy jakiś porządek 
prawny, w tym porządek wypływający z istnienia 
konstytucji, której wszyscy podlegamy. Z jednej stro-
ny wypada się zgodzić, Panie Marszałku, z pierwszą 
częścią pańskiej wypowiedzi, ale z drugiej strony wy-
pada zapytać: a kto w Polsce, w III Rzeczypospolitej, 
doprowadził do tego, że jesteśmy w takich ramach 
prawnych, a nie w innych? To znaczy niewątpliwie 
może się zdarzyć tak – stąd nasze pytania, moje i pana 
senatora Czerwińskiego, do pana ministra – że rze-
czywiście beneficjentami w jakiejś mierze będą ci, 
którzy, tak jak… No, niektórzy dzisiaj są już świętej 
pamięci, więc nie chcę przywoływać ich nazwisk, 
ale kłamali oni do imentu, aż do dnia swojej śmierci, 
i w związku z tym stali się beneficjentami tego kłam-
stwa. Ale żyjemy w realiach prawnych, w których 
funkcjonować musimy, i rzeczywiście ustawa lustra-
cyjna jest tą ustawą, która daje kłamcy ewentualne 
szanse na to, by nigdy nie dosięgła go, przynajmniej 
na tej ziemi, sprawiedliwość.

Biorąc to pod uwagę, mam jednak wrażenie, że 
istotniejsze nie jest to, że w jednej z ustaw, które 
niegdyś były uchwalone, zdarzyło się podpisanie 
niepisanego de facto kontraktu z osobami, które 
wypowiadają się pozytywnie, czyli zgodnie z praw-
dą, na temat swojej współpracy z reżimem komuni-
stycznym, ale jest wartość dużo wyższa, to znaczy 
bezpieczeństwo niepodległego państwa polskiego. 
I to jest zabezpieczenie istotniejsze niż podpisywanie 
kontraktów z byłymi szkodnikami państwa polskiego, 
gdy ta ich szkodliwość może dalej się utrzymywać. 
Zawsze staramy się zresztą balansować te wartości, 
które są dla nas mniej i bardziej istotne, i wybieramy 
bardziej istotną, czyli właśnie bezpieczeństwo pań-
stwa polskiego. Wydaje mi się zatem, że konkluzja 

IPN najpierw będzie szukał materiałów. Znajdzie, nie 
znajdzie, znajdzie wiarygodne, z podpisami… Ale 
są także takie materiały, które wskazują, a nie są do 
końca wiarygodne. I będzie trwała procedura, a oni 
będą pracowali – nie wiem ile: rok, dwa, a może się 
wybronią – dlatego że skłamali. Więc muszę powie-
dzieć, że zupełnie słusznie ci, którzy w dobrej wierze 
złożyli prawdziwe oświadczenia, że byli współpra-
cownikami, mogą mieć do takich ludzi jak ja, którzy 
głosowali za tą ustawą, pretensje, że ich oszukaliśmy.

Polska jest demokratycznym państwem pra-
wa. Nie można zmieniać sytuacji prawnej w taki 
sposób, żeby konsekwencje uderzały w ludzi, któ-
rych zapewnialiśmy przecież ustawą, że oni tych 
konsekwencji nie poniosą. W związku z tym ze 
względów konstytucyjnych, a także, jak mówię, 
etycznych nie jest to dobra ustawa. Nie można lepiej 
traktować tych, którzy skłamali, którzy będą ze 
względu na tę procedurę IPN-owską, MSZ-etowską 
trwali nadal i nie będziecie mogli ich zwolnić, niż 
tych, którzy napisali prawdę, tych 40, którzy napi-
sali prawdę. I to jest moje zasadnicze zastrzeżenie, 
Panie Ministrze.

Ale też nie mogę przyjąć tych wyjaśnień na za-
sadzie braku wyjaśnień. Dlaczego tej ustawie mają 
podlegać tylko osoby z obywatelstwem polskim pra-
cujące w MSZ czy w placówkach zagranicznych? 
Tam jest cały szereg obywateli innych krajów. Czy 
kontrwywiad PRL nie werbował ludzi pracujących 
w administracji po to, żeby choćby chronić placówkę? 
I co, to znaczy, że jeżeli nie byłeś obywatelem polskim 
albo masz podwójne obywatelstwo, to w ogóle nie 
mamy do ciebie pretensji, że współpracowałeś? Nie 
mówię, że z KGB, bo to trudno będzie udowodnić, 
zresztą ta ustawa nie dotyczy tej służby. A szkoda, 
bo przecież tego typu infiltracja była prowadzona 
w naszych palcówkach i część osób pracujących na 
etatach niedyplomatycznych w tym okresie i pracują-
cych nadal w tych placówkach była werbowana. Tak 
więc nie mogę tego zrozumieć. Argument jest taki, 
że to nie są obywatele polscy, w związku z czym nie 
możemy ich ściągać do Polski. Ale po co ściągać ich 
do Polski? Jeżeli taka informacja jest w zasobach na-
szych służb albo taką informację służby przejmą, albo 
w MSZ taka informacja zaistnieje… No, dlaczego 
obywatele innych krajów mają być traktowani lepiej 
niż obywatele polscy?

Dlatego, Panie Ministrze, nie jest to dobra ustawa. 
Te sprawy można byłoby i powinno się załatwić ina-
czej, a nie w taki sposób, że pokazujemy, że zasady 
demokratycznego państwa prawa nie obowiązują. 
One wszystkich obowiązują, nas obowiązują i także 
tych, którzy popełnili jakiś błąd w życiu, a potem do 
tego błędu się przyznali. Dziękuję. 
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(senator J. Żaryn) Przed przerwą w obradach powołany przez Sejm 
rzecznik praw dziecka odpowiadał na pytania sena-
torów.

Przystępujemy zatem w tej chwili do głosowania 
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na stano-
wisko rzecznika praw dziecka pana Mikołaja Pawła 
Pawlaka.

Kto jest za wyrażeniem zgody na powołanie 
Mikołaja Pawła Pawlaka na stanowisko rzecznika 
praw dziecka?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 57 było za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 2)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

wyraził zgodę na powołanie pana Mikołaja Pawła 
Pawlaka na stanowisko rzecznika praw dziecka. 
(Oklaski)

Proszę pana rzecznika o podejście do stołu pre-
zydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę Senatu. 

(Wszyscy wstają)
(Marszałek Stanisław Karczewski wręcza uchwa-

łę) (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie 
zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne stanowisko w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 1025 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, z głowy niech pan mówi. 
(Wesołość na sali)

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje na posiedzeniu rozpatrzyły wnioski 

zgłoszone w toku debaty w dniu 12 grudnia. Wysoki 
Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w punkcie II 
ppktach 2, 6, 8 i 11. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

pańska, Panie Marszałku, że jest to ustawa zła, jest 
konkluzją niedobrą, dlatego że my jesteśmy stroną, 
która wpisuje się w ustawodawstwo powstające w cią-
gu ostatnich dziesięcioleci, i jednocześnie próbujemy 
naprawić to, co da się naprawić. Nie jesteśmy w stanie 
dzisiaj zmienić całej procedury sądu lustracyjnego, 
całej ustawy, która jest i funkcjonuje, więc dajmy so-
bie szansę przynajmniej taką, że w ramach istniejące-
go ustawodawstwa będziemy dbać o bezpieczeństwo 
państwa polskiego. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym złożyli pan senator Wach i pan senator 
Martynowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze? Nie. 
Dziękuję.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie 
w obradach, która potrwa do godziny 17.00.

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej poświęcone rozpa-
trzeniu poprawek zgłoszonych na posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów odbędzie się w dniu 
dzisiejszym 20 minut po ogłoszeniu przerwy w sali 
nr 176. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 44  
do godziny 17 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-

go porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie 
Rzecznika Praw Dziecka.



55
68. posiedzenie Senatu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 28 – za, 57 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawki nr 3 i nr 12 zostały odrzucone.
Głosujemy zatem nad poprawkami nr 4, 7 i 10, nad 

którymi należy głosować łącznie. Poprawki te wydłu-
żają przewidziane ustawą terminy wygaśnięcia sto-
sunków pracy osób, które współpracowały z organami 
bezpieczeństwa, a także terminy sporządzenia listy osób 
obowiązanych do złożenia dokumentów lustracyjnych, 
przekazania informacji o osobach, które złożyły doku-
menty lustracyjne potwierdzające współpracę z organa-
mi bezpieczeństwa przed dniem wejścia w życie ustawy 
oraz zawiadomienia o wygaśnięciu stosunku pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 28 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawki nr 4, 7, 10 zostały odrzucone.
Poprawki nr 6 i 11, nad którymi należy głosować 

łącznie, ujednolicają terminologię ustawy oraz sposób 
wyrażania analogicznej treści.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawki nr 6 i 11 zostały przyjęte.
Poprawka nr 8 dodaje brakujący przepis określa-

jący, w którym momencie wygaśnie stosunek pracy 
osoby objętej zakresem ustawy w przypadku niezło-
żenia przez nią dokumentu lustracyjnego w terminie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9…
(Głos z sali: Nie głosujemy…)
Nie głosujemy nad nią, bo ósmą przyjęliśmy.
Teraz, proszę państwa, głosujemy już nad całością.
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 85 senatorów, 60 – za, 6 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 
Marek Martynowski i pan senator Piotr Wach.

Ponadto sprawozdawcą mniejszości Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator 
Piotr Wach.

(Senator Piotr Wach: Nie, dziękuję.)
Też nie.
Przystępujemy zatem, proszę państwa, do głoso-

wania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli przeciw 

temu wnioskowi. (Głosowanie nr 3)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 zapewnia adekwatność przepisu 
określającego zakres przedmiotowy i podmiotowy 
ustawy o służbie zagranicznej do treści tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 uwzględnia, że osoby zajmujące 

kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw zagranicznych wcho-
dzą w skład korpusu służby zagranicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 3 i 12, nad którymi należy głosować 

łącznie, zmierzają do tego, aby ustawy nie stosowało 
się w odniesieniu do osób, które złożyły dokument 
lustracyjny przed dniem wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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(marszałek S. Karczewski) w życie z dniem 31 grudnia. Wtedy nie byłoby tego 
jednego dnia pewnej wątpliwości.

Jednak przedstawiciele Ministerstwa Finansów 
stwierdzili, że ten mechanizm jest jak najbardziej 
zgodny z prawem, był wcześniej stosowany i nie ma 
żadnej wątpliwości co do tego, że od 1 stycznia 2019 r. 
stawki podatku VAT będą w Polsce wynosiły 8% 
i 23%.

W dyskusji głos zabrał tylko jeden senator, pan 
senator Leszek Czarnobaj, który pytał m.in., jaka jest 
ścieżka dochodzenia do tego obniżonego poziomu 
i kiedy te obniżone stawki VAT-owskie będą mogły 
obowiązywać.

Tutaj ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa, 
pan wiceminister oraz pani dyrektor departamen-
tu… Pani dyrektor departamentu stwierdziła, że za 
rok 2017 to zadłużenie wynosiło 47,7%. Na obecny 
rok planowane jest na poziomie 45,9%, a prawdopo-
dobnie będzie jeszcze niższe. Trudno powiedzieć, 
kiedy my te wskaźniki uzyskamy. W wariancie bar-
dzo pesymistycznym to będzie rok 2021. Ale to jest 
taki wariant bardzo pesymistyczny, raczej zakładamy, 
że ten wskaźnik poniżej 43% osiągniemy szybciej. 
Ale, jak to pan minister powiedział, należy zachować 
zdrowy sceptycyzm.

Komisja większością głosów opowiedziała się za 
przyjęciem ustawy bez poprawek. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Jan Maria Jackowski się zgłaszał.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie o kwestię, o któ-

rej było dosyć głośno, mianowicie kwestię wysoko-
ści VAT na leki weterynaryjne. Jak ta sytuacja jest 
opisana? Pytam, ponieważ byliśmy też świadkami 
oświadczenia pana prezydenta w tej sprawie, tak więc 
to ma istotne znaczenie dla omawianej problematy-
ki. Czy ten temat był poruszany? Jak to jest obecnie 
zapisane w tej ustawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów.

Proszę państwa, proponuję – podaję teraz ważną 
informację – zmianę kolejności rozpatrywania punktu 
czwartego, tj. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym, i rozpatrzenie tego 
punktu w dniu jutrzejszym.

A teraz proponuję, abyśmy przystąpili do roz-
patrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Tekst jest zawarty w druku nr 1029, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 1029 A.

Bardzo 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!
Przedmiotowa ustawa dotyczy utrzymania stawek 

VAT na dotychczasowym poziomie, czyli na poziomie 
23% w przypadku stawki podstawowej i 8% w przy-
padku stawki obniżonej. Podobnie jak w tym roku 
będą obowiązywać stawki podniesione okresowo 
kilka lat temu przez rząd Platformy Obywatelskiej. 
Nowością zaś w tym rozwiązaniu, w tej ustawie jest 
to… Dotychczas co roku, każdego roku były indywi-
dualnie przedłużane podwyżki o 1% podatku VAT, 
a w tej nowelizacji ustawy proponuje się zastąpienie 
tego corocznego podwyższania czy utrzymywania 
podwyższonej stawki VAT nowym mechanizmem, 
zgodnie z którym podwyższone stawki podatku, 23% 
i 8%, będą obowiązywały do czasu, aż zadłużenie 
sektora finansów publicznych będzie poniżej 43% 
w stosunku do PKB. I dopiero wtedy, kiedy osiągnie-
my ten wskaźnik poniżej 43%, powrócimy do stawek 
podatku VAT 7% i 22%.

Nasze senackie Biuro Legislacyjne zgłosiło jed-
ną uwagę do tej ustawy. Chodzi mianowicie o to, 
że jest to nowelizacja ustawy i ona wchodzi w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2019 r. I tutaj przedstawiciel 
Biura Legislacyjnego stwierdził, że nie powinno się… 
Zwrócił uwagę na taką teoretyczną kwestię dotyczącą 
jednego dnia, a mianowicie na to, że obecne przepisy 
wprowadzające te wyższe stawki podatku VAT wy-
gasają dnia 31 grudnia, a ustawa wchodzi w życie 
1 stycznia. A w legislacji nie powinno się tak robić. 
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zaproponował 
najprostsze rozwiązanie: aby ustawa obecna weszła 
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Ale Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Senatorze, po-

datek ten, który państwo wprowadziliście, wygasa 
z dniem 31 grudnia, a od 1 stycznia podnosicie pań-
stwo podatek o 1%. No, nie ma innej możliwości. 
Tak jest.)

Panie Senatorze, jeszcze raz powtórzę: Prawo 
i Sprawiedliwość nie podnosi podatku VAT. My 
utrzymujemy to, co wyście zrobili chyba w 2011 r. 
– mianowicie podnieśliście stawki podatku VAT 
z 22% do 23% i z 7% do 8%. I co roku ta podwyż-
ka stawek podatku VAT zafundowana przez rząd 
Platformy Obywatelskiej, czyli rząd pana Donalda 
Tuska, a później kontynuowana przez rząd pani Ewy 
Kopacz, była utrzymywana. I także my przez te 3 lata 
ten mechanizm… Ten mechanizm był utrzymany. 
Ale to nie Prawo i Sprawiedliwość podniosło stawki 
podatku VAT. My zgodnie z tą ustawą utrzymujemy 
znów na kolejny rok czy na kolejne lata… My utrzy-
mujemy te podwyższone stawki podatku VAT, czyli 
na poziomie 23% i 8%. Tutaj wprowadzamy pewien 
nowy mechanizm, jak długo to będzie obowiązywa-
ło, i łączymy to z pewnymi wskaźnikami sektora 
finansów publicznych. Jeżeli te wskaźniki zosta-
ną utrzymane, no to wtedy jakby z mocy ustawy 
stawki podatku VAT będą przywrócone do poziomu 
7% i 22%, które to rząd Platformy Obywatelskiej 
i większość PO-PSL podniosła. Przepraszam, że tak 
to wypominam, ale pan senator sam chciał, aby tę 
kwestię politycznie podnieść, więc panu senatorowi 
to przypominam. Nie wiem, czy pan senator wtedy 
był senatorem, ale jeśli pan był, to pan pewnie też 
za tym głosował.

Jeżeli chodzi o to, dlaczego te stawki zostały 
przez kolejne lata utrzymane, czyli dlaczego konty-
nuowaliśmy politykę w tym zakresie, mogę powie-
dzieć, że wiązało się z tym, że realizujemy dzisiaj 
bardzo wiele programów socjalnych: program 500+, 
program dotyczący wcześniejszych emerytur czy 
program dotyczący leków dla seniorów. Oczywiście 
dzisiaj te programy socjalne utrzymujemy w dużej 
mierze ze środków pochodzących z uszczelnienia, 
z gigantycznego uszczelnienia podatku VAT, ale 
każdy ekonomista wie, że tutaj mamy sztywne wy-
datki. Tutaj mówimy o pewnym procesie uszczel-
nienia systemu podatkowego. Dlatego pan minister 
mówił o pewnym zdrowym sceptycyzmie, który 
musimy zachować, biorąc pod uwagę niestabilność 
pewnych przewidywań ekonomicznych, general-
nych, światowych, bo my w tym roku mamy jeden 
z najwyższych wzrostów gospodarczych, ponad 5%, 
jest to nawet więcej, niż różni eksperci zakładali co 
do tego roku. Ale musimy być ostrożni. I dlatego 
rząd, aby nie wprowadzać co roku takiego… Żeby 
zachować pewną stabilność dla podatników, aby 
wiedzieli, ile wynoszą stawki VAT, wprowadzono 

Senator Krzysztof Mróz:

Ta problematyka nie była omawiana. Ale to się 
w ogóle nie wiąże z tą ustawą. My tu wprowadzamy 
wysokość stawki podstawowej i obniżonej. A poszcze-
gólne kategorie produktów, których dotyczy stawka 
podstawowa lub stawka obniżona, to jest wynik rozpo-
rządzenia, nie pamiętam, czy prezesa Rady Ministrów, 
czy ministra finansów. Ale tego w ogóle nie dotyczy 
ta ustawa, tzn. bezpośrednio. Na pewno dzisiaj leków 
dotyczy stawka obniżona, a z tego, co się pisze czy 
mówi, wynika, że będzie to ta stawka podstawowa. Tak 
więc ona… Tutaj mówimy o wysokości tych stawek, 
a nie o kategoriach produktów czy usług.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, 

Sprawozdawco, ja chciałbym zapytać o ten kontekst po-
lityczny dotyczący podwyższenia podatku VAT, który 
proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Podniesienie podat-
ku VAT przez nasz rząd, rząd Platformy Obywatelskiej, 
to było przejściowe rozwiązanie, to była decyzja, która 
została podjęta w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej 
w Polsce – to było podniesienie o 1%, do 23%. To 
rozwiązanie wygasło. Prawo i Sprawiedliwość wpro-
wadziło stawkę podatku w wysokości 23%, jak przejęło 
władzę. Już trzeci rok rządzi Prawo i Sprawiedliwość. 
Sytuacja podatkowa i dochodowa, jak wszyscy mówi-
my, jest zdecydowanie lepsza niż w latach poprzednich, 
a Prawo i Sprawiedliwość, które w czasach naszych 
rządów tak zdecydowanie krytykowało tę naszą decy-
zję, jednak w tej chwili wprowadza podwyżki stawki 
podatku VAT do 23% i czyni to, wprowadza to roz-
wiązanie już jako stały mechanizm. Bo nawet sam pan 
minister powiedział, że trzeba być bardzo sceptycznym 
co do momentu, w którym będzie ten podatek obniżony 
i przywrócony do stanu poprzedniego. Jak politycznie 
wyjaśnicie państwo zmianę swojej retoryki, gdy wtedy 
krytykowaliście nas, a sytuacja była wówczas zdecy-
dowanie inna?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Senatorze, pierwsza kwestia: Prawo 
i Sprawiedliwość nie podnosi podatków.

(Senator Kazimierz Kleina: No podnosi…)
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(senator K. Mróz) (Senator Kazimierz Kleina: Przy sprzeciwie Prawa 
i Sprawiedliwości, które dzisiaj dokładnie odwrot-
nie…)

(Głosy z sali: Ale…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Nie dyskutujcie panowie teraz. Są pytania i jest 

odpowiedź.
Są jeszcze jakieś pytania? Pan senator Leszek 

Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja zadawa-

łem to pytanie panu ministrowi, ale pan minister 
odpowiedział jako urzędnik, a nie jako polityk. I ja 
to przyjąłem. Pan tutaj deklaruje to, co deklaruje, to 
znaczy że to nie jest podwyżka, a kontynuacja. Wie 
pan, takie zabawy… jak zwał, tak zwał, ja bym po-
wiedział trochę ostrzej, jak to można skwitować, ale 
nie będę tego mówił. Zapytam pana jako polityka: czy 
pan zna program Prawa i Sprawiedliwości z 2015 r.? 
Jeśli pan zna fragment dotyczący VAT, to prosiłbym 
o zacytowanie. Czy pan się pod tym podpisywał? To 
jest pierwsze pytanie: czy w tym programie…

(Senator Jacek Włosowicz: Czy to było przedmio-
tem posiedzenia komisji?)

(Senator Janina Sagatowska: Nie było tego na po-
siedzeniu komisji.)

Zapraszam, zapraszam państwa…
(Senator Grzegorz Bierecki: Tego nie było na po-

siedzeniu komisji.)
Czy w tym programie była kwestia kontynuacji 

stawek 8% i 23%? Bo ja nie pamiętam, przyznam się 
szczerze. To jest jedno pytanie.

Drugie. Pan nie wspomniał o tym…
(Senator Grzegorz Bierecki: Nic nie było…)
Pan senator Bierecki… Możecie razem odpowia-

dać, panowie, ja bardzo proszę, możecie razem… 
Będę zadawał pytania…

Drugie pytanie. Panie Senatorze, ja pytałem… 
Pan powiedział… Ja zabierałem głos, ale chciałbym, 
żeby pan wyjaśnił tę kwestię, powiedział, jak pan to 
rozumie. Czy podwyższanie VAT jest jedynym in-
strumentem na rynku finansowym związanym z tym, 
że wartość długu będzie obniżana do 43% w stosunku 
do PKB? Ja zadawałem to pytanie i prosiłbym, żeby 
pan odpowiedział.

(Senator Jacek Włosowicz: Tego nie ma w tej usta-
wie.)

(Głos z sali: Bez przesady.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

pewien mechanizm, to znaczy jeżeli w finansach 
publicznych zostaną osiągnięte określone wskaźniki 
makroekonomiczne, to wtedy bez żadnej, w cudzy-
słowie, łaski ten podatek zostanie przywrócony. To 
jest takie bezpieczne rozwiązanie, nie tylko dla bu-
dżetu państwa, ale i dla całego sektora finansowego.

(Głos z sali: Ja…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Już, moment.
Ja mam pytanie. Panie Senatorze, skąd ten wskaź-

nik 43% dochodu narodowego, poniżej którego gdy 
się zejdzie, to podatek zostanie obniżony? Skąd ten 
wskaźnik? Czy może pan wyjaśnić?

Senator Krzysztof Mróz:
Takie pytanie nie padło na posiedzeniu komisji. 

Myślę, że pan minister będzie bardziej kompetentny, 
aby wyjaśnić sprawę tego wskaźnika.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Senatorze, raz jeszcze muszę powiedzieć, 

że ten podwyższony podatek, dwudziestotrzypro-
centowy, wygasł z dniem 31 grudnia 2015 r. Państwo 
w 2016 r. podjęliście decyzję i przyjęliście ustawę 
o podwyższeniu podatku do 23% i później, w na-
stępnych latach czyniliście podobnie. Ja mówię tu 
też o całej retoryce, jakiej używaliście państwo wcze-
śniej, a teraz ją kompletnie zmieniacie. I o to chodzi. 
A więc jednak podatki zostały przez was podniesione 
i to trzeba przyjąć, że tak powiem. I tyle.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, jeszcze raz panu tłumaczę, naj-

lepiej jak potrafię: my nie podnieśliśmy podatku 
VAT, myśmy przedłużyli ten podwyższony poda-
tek, który wprowadził rząd Platformy i PSL. Mogę 
tylko przypomnieć słowa Donalda Tuska, że każdy 
w jego rządzie, kto podniesie podatek VAT, zosta-
nie z tego rządu wyrzucony, mniej więcej tak one 
brzmiały, mówię „mniej więcej”, bo przecież mówię 
to z pamięci. A jednak potem sam pan Donald Tusk 
i wszyscy ówcześni posłowie i senatorowie Platformy 
Obywatelskiej i PSL głosowali za podwyższeniem 
stawek VAT.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Może pan se-
nator Bierecki panu podpowie. A chcę powiedzieć 
tak: może to był fragment posiedzenia komisji, na 
którym pana nie było. Ale ja po wystąpieniu poproszę 
pana ministra. Ja to samo pytanie dotyczące deklara-
cji politycznej zadałem na posiedzeniu komisji i pan 
minister odpowiedział. To po pierwsze. Czyli była 
o tym mowa na posiedzeniu komisji. To jest pierwsza 
rzecz. W związku z tym… Ale mógł pan zapomnieć. 
Odsyłam do stenogramu. Na pewno jest tam ten zapis.

A skoro pan poruszył kwestię luki, to ja miał-
bym do pana jedno pytanie. Czy mógłby pan powie-
dzieć, jaka jest planowana wielkość luki VAT-owskiej 
w 2018 r. i jaka była w 2017 r.? Jeśli mógłby pan nas 
poinformować, skoro pan porusza sprawę luki i ogra-
niczenia tej luki…

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Senatorze, ja…
(Senator Leszek Czarnobaj: Śmiało, śmiało.)
Pan mnie odsyła do jakichś tam stenogramów, to 

i ja pana odeślę do dzisiejszego wystąpienia pana pre-
miera Mateusza Morawieckiego, który bardzo wyraź-
nie mówił o uszczelnieniu systemu VAT, o wszystkich 
plusach, minusach tego systemu, działaniach, które 
były podjęte i które rząd pana premiera Mateusza 
Morawieckiego planuje…

(Senator Leszek Czarnobaj: Moglibyście się za-
mienić.)

Nie, wie pan, ja jestem senatorem, pan premier 
Morawiecki jest najlepszym premierem, jakiego 
mamy…

(Rozmowy na sali)
…od bardzo, bardzo wielu lat. I gdyby pan se-

nator dzisiaj posłuchał wystąpienia pana premiera 
Mateusza Morawieckiego, to, myślę, wiele wątpli-
wości by…

(Senator Konstanty Radziwiłł: By się przekonał.)
…się rozwiało.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję bardzo.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Brawo.)
(Oklaski)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku, odpowiadając na pytanie… Tak 
jak pan przewodniczący Bierecki słusznie powiedział, 
te aspekty polityczne na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych nie były podnoszone. I pan 
senator bardzo dobrze o tym wie, bo był aktywnym 
uczestnikiem tejże debaty. To jest jedna sprawa.

A odpowiadając na drugie pytanie pana sena-
tora… Oczywiście, że nie tylko dzięki utrzyma-
niu podwyższonych stawek VAT my zwiększamy 
wpływy. Wszystko to, co w tej kadencji w zakresie 
uszczelnienia systemu podatkowego robi rząd, naj-
pierw pani premier Beaty Szydło, a później pana 
premiera Mateusza Morawieckiego, to jest szereg 
działań mających na celu to, aby te wpływy z po-
datku VAT były. I teraz jaka jest różnica… czy pew-
na filozofia rządu Platformy i rządu PiS? Jaka jest 
różnica w tej filozofii? Przepraszam, że tak trochę 
politycznie powiem. Jak wam zaczęły spadać wpły-
wy z podatku VAT, to wyście podwyższyli stawki. 
Najprostsza rzecz, jaką się da zrobić. A my, jak prze-
jęliśmy władzę…

(Senator Leszek Czarnobaj: Obniżyliście. 
I wszystko.)

Myśmy, Panie Senatorze, ich nie obniżyli, bo za-
staliśmy taką lukę w VAT, szacowaną na wiele dzie-
siątków miliardów zł… Możemy się spierać, czy ona 
jest większa, czy mniejsza. Pewnie wy macie swoje 
wyliczenia, rząd ma swoje. Ale o luce w VAT mówi 
przecież Komisja Europejska. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy mówi, że w Polsce taka gigan-
tyczna luka w VAT była…

(Senator Kazimierz Kleina: I jest w dalszym ciągu.)
Ale…
(Senator Kazimierz Kleina: Luka jest zawsze.)
Ale, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie prze-

szkadzać!)
A myśmy podjęli cały szereg działań uszczelniają-

cych, za co trzeba także podziękować niekiedy senato-
rom Platformy, bo za wieloma naszymi uszczelniający-
mi system przedsięwzięciami, które proponował rząd, 
głosowali także senatorowie Platformy Obywatelskiej. 
A więc tych działań było tak wiele, że…

(Rozmowy na sali)
…dzisiaj mamy taką sytuację… że udało nam się 

doprowadzić do takiej sytuacji, w której mamy chy-
ba na dzień dzisiejszy nadwyżkę budżetową, mimo 
wprowadzenia bardzo wielu kosztownych programów 
socjalnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan Leszek Czarnobaj, proszę bardzo.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) powinna być stawka związana z towarem lub z usługą. 
Damy przedsiębiorcom pewność co do tego, jaką mają 
stosować stawkę, i chcemy, żeby ta pewność była po-
wiązana z towarem, a nie z przedsiębiorcą. Jeśli zatem 
damy wiążącą informację stawkową dotyczącą jakiegoś 
towaru, to ona będzie niejako szła razem z tym towarem 
przez całą sieć sprzedaży, jaką ten towar przejdzie.

Odpowiadając na pytanie dotyczące leków wete-
rynaryjnych, powiem, że nie było naszym zamiarem 
podnoszenie stawki na leki weterynaryjne w ramach 
tego projektu. Naszym zamiarem było raczej spowo-
dowanie, żeby żywność była zdrowa, żeby nie było 
przepisywania… Krótko mówiąc, chodziło o to, żeby 
nie było czegoś takiego, że leki, powiedzmy, poza we-
terynarzami będą droższe, ponieważ przepisanie leku 
przez weterynarza, jego sprzedaż przez weterynarza 
nadal byłaby opodatkowana stawką 8%. Ponieważ 
jest bardzo dużo obaw i częściowo uzasadnione są 
postulaty dotyczące np. schronisk dla zwierząt, gdzie 
leki są przepisywane przez weterynarzy, ale nie ma 
już tego ostatecznego konsumenta, czyli nie moż-
na sprzedać usługi weterynaryjnej… Wtedy, w tych 
przypadkach faktycznie byłaby stosowana ta wyższa 
stawka. Cały czas prowadzimy w tej sprawie konsul-
tacje i prawdopodobnie, najprawdopodobniej, prawie 
na pewno zdecydujemy się na wycofanie się z tego 
pomysłu, żeby na leki weterynaryjne poza weteryna-
rzami wprowadzić stawkę 23%. Czyli tu prawie na 
pewno nie będzie tej stawki podwyższonej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Pan senator Jackowski. Proszę uprzejmie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Rozumiem, że decyzji ostatecznej, definitywnej 

w tej sprawie nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że 
pozostanie tak, jak jest, tzn. tak można to przełożyć, 
jeśli dobrze zrozumiałem.

I drugie moje pytanie. W toku debaty była też pod-
noszona kwestia różnego kwalifikowania wyrobów 
piekarniczych w zależności od składu. Jak ta sprawa 
wygląda? To jest tak, że jedna bułka, powiedzmy, 
miała niższą… a już jakaś bułka, powiedzmy, o in-
nym składzie byłaby…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Tak, tak.)

To z kolei komplikowało życie producentom. Jak 
ta sytuacja wygląda? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Czy pan minister Filip Świtała pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

Jeżeli pan… To proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja mam pytania.)
Będą pytania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Najmocniej przepraszam, ale myślę, 
że będę odpowiadał na pytania.)

Dobrze, oczywiście.
Pan senator Jan Maria Jackowski zadaje pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam to pytanie, które zada-

łem już panu senatorowi sprawozdawcy, który z ko-
lei odesłał do rozporządzenia. Jakie wiatry wieją? 
Prosiłbym, ponieważ w tej sprawie… Mówię…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: O lekach.)

…o poziomie VAT na leki weterynaryjne, po-
nieważ to wzbudza szeroką debatę. Sądzę, że do-
brze byłoby, gdyby pan minister to wyjaśnił. Wtedy 
też opinia publiczna miałaby jasność w tej sprawie. 
Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Ja oczywiście wyjaśnię.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

To wygląda w ten sposób, że oczywiście stawki 
ustalamy w ustawach, formalnie rzecz biorąc, a nie 
w rozporządzeniach. Przygotowaliśmy projekt usta-
wy, którą roboczo nazywamy matrycą VAT-owską, 
gdzie porządkujemy stawki VAT-owskie. Wiele tych 
stawek na podstawowe produkty obniżamy, obniżamy 
stawki na pieczywo, obniżamy stawki na artykuły 
dziecięce, obniżamy stawki np. na ryby i ich prze-
twory. To są takie niewielkie obniżki, które mają za 
zadanie przede wszystkim uproszczenie stosowania 
tych stawek przez przedsiębiorców, bo to oni ponoszą 
odpowiedzialność za to, czy stosują właściwą stawkę.

Drugim ważnym elementem tej ustawy jest przygo-
towany przez nas projekt wydawania wiążących infor-
macji stawkowych, czyli jako administracja będziemy 
wydawali… weźmiemy odpowiedzialność za to, jaka 
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leżą tak naprawdę wydatki budżetowe, na które moż-
na sobie pozwolić przy planowaniu na kolejny rok.

Ja mówiłem w trakcie prac komisji o zdrowym 
sceptycyzmie. Ten zdrowy sceptycyzm dotyczy 
tego… My zawsze planujemy pewne wskaźniki, 
planujemy to, jak one będą się w przyszłości kształ-
tować, z takim właśnie zdrowym sceptycyzmem, po-
wiedziałbym nawet, że wręcz pesymistycznie. Życie 
pokazuje jednak – tak było zwłaszcza ostatnio, jeśli 
chodzi o wyniki gospodarcze – że realne wskaźniki 
są z reguły trochę lepsze niż te, które prognozuje-
my. Np. wskaźnik PKB na ten rok był prognozowany 
na poziomie ok. 3,5–3,8%, ale już wiemy, że będzie 
na poziomie ok. 5% czy nawet przekroczy 5%. Jak 
planujemy budżet, to traktujemy wskaźniki z pewną 
rezerwą. Te 43% to taki wskaźnik, który jest dosyć 
zdrowy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, ja oczywiście nie jestem specjalistą, ale 
dla mnie… Pan jest ekonomistą. Powołuje się pan 
zapewne na inną ustawę…)

O finansach publicznych.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O finansach. 

Tam jest wprowadzona ta kotwica na poziomie…)
To się dokładnie nazywa stabilizująca reguła wy-

datkowa.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze. 

A czy może pan wyjaśnić, dlaczego akurat 43%? Czy 
otrzymam jakieś uzasadnienie?)

Przyznam, że tutaj nie ma złotego uzasadnienia. To 
jest bezpieczne, ponieważ jest to dużo poniżej 50%.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Pan senator Stanisławek się zgłasza.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Ta 

sprawa jest jeszcze w konsultacjach społecznych. 
Nawiążę do podobnego pytania, odnośnie do składu 
chleba i podatku. Chodzi o podatek od soków. Jest 
bardzo dużo protestów polskich firm, które produ-
kują soki. Działanie tego podatku jako działanie 
prozdrowotne jest przez nie negowane. Jeżeli w tej 
chwili jest 5% i zostanie to podniesione do 23%, 
to społeczeństwo będzie sięgało po niezdrowe na-
poje bezalkoholowe, napoje gazowane zawierające 
cukier, które jest łatwo wyprodukować. Taka jest 
tendencja na świecie. W Polsce mamy duże spo-
życie soków, co jest dla społeczeństwa korzystne. 
Podniesienie stawki może dać odwrotny skutek, 
nieprozdrowotny.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Tę sprawę również proponujemy rozwiązać w tym 
projekcie, który jest obecnie konsultowany.

W odpowiedzi na pana pierwsze pytanie muszę 
powiedzieć, że termin konsultacji jeszcze nie upłynął, 
bo one trwają do 15 grudnia, tak że my ciągle jeszcze 
zbieramy głosy. To jest istotna kwestia. Ona będzie 
miała też swoje przełożenie czy odzwierciedlenie 
w zmianie różnych systemów komputerowych. Tak 
że to jest taka dosyć duża zmiana.

Odpowiadając na pytanie dotyczące pieczywa… 
Obecnie sytuacja jest taka, że mamy 3 stawki, które 
są stosowane w odniesieniu do pieczywa, tj. 23%, 
8% i 5%. Przeróżne pieczywa są klasyfikowane 
różnie, po pierwsze, w zależności od tego, jaki jest 
termin ich przydatności do spożycia. Tam są ter-
miny 14 dni i 45 dni. Drugim kryterium jest skład, 
jak pan słusznie zauważył. W zależności od ilości 
dodanego cukru niektóre rodzaje pieczywa, które 
traktujemy jak zwykłe pieczywo, są traktowane jak 
ciastka, a więc jest tam wyższa stawka. Chcieliśmy 
to uporządkować.

Tego nie ma oczywiście w tej ustawie. To jest pro-
jekt, który, jak mówię, jest dopiero w trakcie konsulta-
cji społecznych. Proponujemy uprościć to teraz w taki 
sposób, że po prostu na całe pieczywo, niezależnie od 
wspomnianych czynników, czy to składu, czy trwa-
łości, będzie stawka 5%.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Panie Ministrze, ja mam do pana pytanie. Skąd 

wskaźnik 43%? Bo mógłby być 40%. Byłby bardziej 
okrągły.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Tak. Już mówię.)

Mogłoby tu być także 45%. Żebyście nie wprowa-
dzali tego… Teraz byście musieli wycofać się z po-
datku. Jak to uzasadnić?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Już wyjaśniam. W projekcie ustawy przyjęliśmy 
pewne twarde kryteria, które są związane z polityką 
makroekonomiczną. Wskaźnik 43% wynika wprost 
z ustawy o finansach publicznych. To jest stopień 
zadłużenia netto, który jest przewidziany jako jeden 
z czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu tzw. 
kotwicy budżetowej, czyli wskaźnika, od którego za-
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nie jestem w stanie powiedzieć, czy już osiągniemy 
nadwyżkę budżetową. Na tę chwilę jestem w stanie 
jedynie potwierdzić, że jesteśmy blisko stabilizacji. To 
są moje ostatnie informacje. To znaczy, że odchylenie, 
które w tym roku będzie jakby deficytem, powinno 
się zmniejszyć z bodajże 1,8% PKB do ok. 0,3% PKB.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Kazimierz Kleina: Czy można w takim 

razie prosić o informację na piśmie, jak właśnie za-
chowuje się budżet i wykonanie budżetu w części 
związanej z tym…)

Z przyjemnością.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Proszę bardzo, proszę o informację na 

piśmie.
Pan senator Leszek Czarnobaj.
A potem pan…

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, potem 

pan. Teraz pan senator Czarnobaj.)
Panie Ministrze, kwestia konsultacji. Czy ten 

projekt ustawy był konsultowany z organizacjami 
biznesowymi, przedsiębiorców czy innymi organi-
zacjami? Pytam, dlatego że ten procent stawki VAT 
praktycznie będzie dotyczył nas wszystkich w ramach 
konsumpcji. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy były robione analizy wpływu tej 
wartości VAT? Co byłoby, gdyby zostawić stawki 
VAT na poziomie sprzed podwyżek, czyli 22% i 7%? 
W jaki sposób kształtuje się zmniejszenie dochodu 
rozporządzalnego przez poszczególne rodziny? Czy 
były robione takie symulacje?

I na koniec trzecie pytanie. Rozmawialiśmy na 
koniec posiedzenia komisji, Panie Ministrze, na temat 
analiz dotyczących luki VAT-owskiej pana profesora 
Czekaja. Czy pan minister dwa słowa również na ten 
temat mógłby powiedzieć?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o konsultacje, to przyznam, że nie 

było ich w trakcie tworzenia tego projektu. Ale też 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektując nowe 

stawki w matrycy VAT-owskiej, chcieliśmy wprowa-
dzić taką regułę, że obniżymy do 5% stawkę na soki, 
które zawierają 100% soku, czyli na te soki, które są 
zdrowe. Ale zachowamy bądź podwyższymy stawkę 
na napoje gazowane czy soki, które mają wysoką 
zawartość cukru, a zatem nie są specjalnie zdrowe. 
W związku z tym nasze założenia bazują na tym, że 
będzie preferencja dotycząca soków zawierających 
mniej cukru dodawanego czy też takich w ogóle bez 
cukru dodawanego. W tych sokach 100-procentowych 
zwłaszcza jabłkowy sok, który jest w Polsce popular-
ny, zawiera fruktozę, czyli cukier naturalnie wystę-
pujący w owocach. Tak że takie są nasze założenia.

Tak jak powiedziałem, ten projekt jest w tej chwili 
w trakcie konsultacji. One się zamkną do 15 grudnia. 
My na razie zbieramy wszystkie głosy, które do nas 
spływają, i oczywiście będziemy je brali pod uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca 

mówił, że w tym roku w budżecie państwa będzie 
nadwyżka, nie deficyt. Czy to znaczy, że… Czy pan 
potwierdza tę informację, którą przekazał senator 
sprawozdawca?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Przepraszam…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Przepraszam, nie jestem przygotowany na odpo-

wiedź na to pytanie. Wiem, że wskaźniki dla tegorocz-
nej realizacji budżetu są bardzo dobre i przynajmniej 
do października wyprzedzały nieco nasze oczekiwa-
nia, które już i tak były dosyć optymistyczne. A więc 
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(podsekretarz stanu F. Świtała) wprowadzono miesięczne raportowanie sprzedaży 
i zakupów ovatowanych do Ministerstwa Finansów, 
do służb KAS-owskich. To, co my teraz robimy, to 
jest elektroniczne zderzenie danych z JPK, czyli 
danych sprzedaży i zakupów, z danymi ze STIR, 
czyli danymi dotyczącymi przelewów. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie dosyć szybko stwierdzić, gdzie 
występuje potencjalna karuzela VAT-owska, czyli 
gdzie się pojawiają te podmioty, które – mówię 
w uproszczeniu – kradną podatek VAT, czyli fał-
szywie żądają zwrotu podatku. To jest system, któ-
ry w dłuższej perspektywie doprowadzi do wyrów-
nania warunków konkurencji. Ci, którzy kradną 
VAT, mają lepsze warunki, są lepsi konkurencyjnie 
w stosunku do uczciwych przedsiębiorców, którzy 
VAT płacą. Tak że w ostatecznym rozrachunku 
będzie to dla przedsiębiorców korzystne. Było dużo 
obaw związanych z wprowadzaniem tego syste-
mu. Debatowaliśmy, również na tej sali państwo 
debatowaliście, nad tymi pomysłami. Dziękujemy 
za poparcie tych pomysłów. Widzimy, że one już 
przynoszą dobre efekty.

Kolejna kwestia stawiana przez pana profesora 
Czekaja jest taka: bez specjalnych wysiłków podejmo-
wanych przez aparat skarbowy można było oczekiwać 
uzyskania przyrostu wpływów VAT równego przyro-
stowi PKB. No, to też nie do końca jest tak. I tak np. 
w roku 2011, kiedy zostały wprowadzone te wyższe 
stawki, z PKB było całkiem dobrze, tzn. był przyrost 
PKB na poziomie 5%. To było prawie tak, jak jest 
w tym roku. Prawda? Pomimo tego w tymże roku luka 
VAT-owska była na poziomie 19,7% tzw. teoretyczne-
go zobowiązania VAT-owskiego. W kolejnym roku, 
w roku 2012, ta luka podskoczyła do poziomu 25,6% 
tego teoretycznego zobowiązania VAT-owskiego. 
Utrzymywała się na poziomie 25,7% w roku 2013, 
potem, czyli w roku 2014, była na poziomie 24,1%, 
w roku 2015 wynosiła 23,9%, a w roku 2016, kiedy już 
wprowadzono JPK, spadła do poziomu 20%. W roku 
2018… Te szacunki, które teraz państwu podaję, to są 
szacunki według metodologii Komisji Europejskiej, 
zrobione przez Komisję. My wykorzystaliśmy tę samą 
metodologię Komisji i mamy już dane za rok 2017. 
Szacujemy, że ta luka wyniesie 14%. Czyli ona fak-
tycznie nadal jest, ale widzimy tu tendencję bardzo 
ostrego spadku. W związku z tym sądzę, że wysiłki, 
które podjęliśmy, dotyczące elektronizacji, kontroli 
elektronicznego nadzoru nad tą bardzo dużą grupą 
podatników… Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, 
ilu jest zarejestrowanych VAT-owców, ale myślę, że 
około miliona, może trochę mniej. W każdym razie 
jest to bardzo, bardzo duża grupa. Wydaje mi się, 
że w tej sytuacji trudno powiedzieć, że te prognozy 
przedstawione przez pana profesora Czekaja są trafne.

Kolejna teza… Przepraszam, właśnie dostałem 
podpowiedź, że mamy 1 milion 600 tysięcy zareje-

proszę zwrócić uwagę, że ten projekt utrzymuje ist-
niejące stawki; on nie wymaga zmian w systemach 
informatycznych przedsiębiorców. Nie jest to jakaś 
istotna zmiana, która wymagałaby działania z ich 
strony. Jednak faktem jest, że tych konsultacji nie 
przeprowadziliśmy. Bazujemy tutaj na upoważnieniu 
do tzw. specjalnego trybu procedowania projektów.

Co do analiz, tego, czy są analizy, i tego, jak się 
kształtuje dochód rozporządzalny, gdybyśmy nie 
utrzymali tych obecnych stawek… Przyznam, że 
niestety nie dysponujemy analizami, ale możemy 
spróbować je zrobić. Nie wiem, czy…

Jeżeli chodzi o pana ostatnie pytanie, to ta kwe-
stia dotyczyła artykułów, dosyć krytycznych, które 
w „Rzeczpospolitej” opublikował pan profesor…

(Senator Leszek Czarnobaj: Profesor Czekaj.)
…profesor Jan Czekaj. Przygotowałem się do 

tego, sprawdziłem faktycznie te artykuły i wydaje 
mi się, że tezy, które stawia pan profesor Czekaj, 
nie są w dużej części trafne. Pierwsza teza jest taka, 
że stworzyliśmy specjalny podmiot, czyli spółkę 
Aplikacje Krytyczne, która ma kapitał 20-milio-
nowy; przewodniczącym rady nadzorczej jest tam 
wiceminister finansów, a członkami są dyrektorzy 
3 departamentów. Nie wiem, jak to w tej chwili 
wygląda, ale przypuszczam, że tam nie ma jakichś 
istotnych zmian. Wydaje mi się, że to jest trochę 
nietrafne, dlatego że… Mówimy tutaj o wydatkach 
na poziomie milionów, natomiast luka VAT-owska 
to są miliardy. Sprawdziłem, jakie wydatki na IT 
mają różne państwa i okazało się, że Polska niestety 
bardzo źle na tym tle wypada. Nie wiem, czy to 
będzie widoczne, ale mam tutaj taki wykres. Na 
samym dole mamy wydatki na IT, jeżeli chodzi 
o skarbówkę w Polsce, w latach 2008–2014. A to 
są wydatki w innych państwach OECD. Jest kore-
lacja między wydatkami na systemy informatyczne 
a luką VAT-owską. Dlatego stworzyliśmy… My 
poszliśmy w ramach uszczelniania systemu VAT-
owskiego właśnie w narzędzia informatyczne – 
wprowadziliśmy STIR, wprowadziliśmy elektro-
niczny JPK, który jest comiesięcznie raportowany. 
To jest istotna różnica, bo powszechnie uważa się, 
że… JPK tak oryginalnie był stworzony jako plik, 
który… To miało być tak: kontrolujący przychodzą, 
podpinają się do sieci w przedsiębiorstwie, ściągają 
sobie materiały i wychodzą. Tak? Czyli on był wy-
myślony po to, żeby nie zadręczać przedsiębiorców 
kontrolą, tylko żeby móc zebrać materiały i nie 
przeszkadzać w działalności gospodarczej. A to, 
co myśmy zrobili, to jest pewne rozwinięcie tego 
pierwotnego pomysłu. On pozostał w tym kształcie, 
tzn. nadal jest taka możliwość, że przychodzimy 
i zbieramy te informacje, natomiast dodatkowo 
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(podsekretarz stanu F. Świtała) datkowo ściągniętych pieniędzy w roku 2016… to 
znaczy średnio w roku. I mamy nadzieję, że to będzie 
dalej trwało.

Ja nie chcę państwa zanudzać dalszymi teza-
mi, ale przyznam, że… Może powiem tak: my 
w Ministerstwie Finansów mamy może trochę lepszy 
ogląd sytuacji, bo mamy dane budżetowe, wiemy, co 
robimy, w związku z tym nasze, powiedzmy, progno-
zy dotyczące ściągalności czy nasze założenia mogą 
w naturalny sposób być troszeczkę uprzywilejowane 
w stosunku do założeń kogoś, kto jest na zewnątrz 
i nie ma pełnego oglądu sytuacji. I stąd być może 
szereg tych nietrafnych tez podniesionych przez pana 
profesora. No ale prosił pan, żebym to sprawdził, więc 
sprawdziłem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Ja mam pytanie dotyczące tego drugiego parametru, 
który jest określony jako pewien graniczny, powy-
żej… Właśnie tutaj jest inaczej: poniżej którego jakby 
wychodzimy z tych rygorów, to znaczy z podwyż-
szonych stawek podatku. Prosiłbym o to, żeby pan 
po ludzku nam wytłumaczył, o co tu chodzi, bo to 
jest dość skomplikowane. I czy tu jest… Bo tu jest 
ciekawe sformułowanie: „nie mniejsza niż -6%”. Nie 
mniej niż -6% to jest -5%, -4% itd. poprzez 0, 1 na 
plusie itd. Czy o to chodziło?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Tak… Już mówię. Chodzi o to, że… No, ja posta-

ram się to wyjaśnić najprościej jak potrafię. To jest 
suma skorygowanych odchyleń od średniookresowego 
celu budżetowego. Czyli załóżmy, że średniookreso-
wym celem budżetowym jest np. osiągnięcie poziomu 
deficytu budżetowego na poziomie -1% PKB. Przez 
ostatnich kilka lat, kiedy ta reguła obowiązuje, zgro-
madziło się tego na poziomie ok. minus… Wartość, 
o której mowa, w roku 2017 to było -6,28%. Czyli 
odchylenia przekraczające ten -1% deficytu budże-
towego jako procenta PKB się kumulowały. Jeżeli 
było np. tak, że w jakimś roku mieliśmy -2% defi-
cytu budżetowego jako PBK, to -1% trafiał do tej 
kwoty, do tego -6,28%. Teraz załóżmy, że w tym 
roku osiągniemy lepszy wynik, niż przewidywali-
śmy. Przewidywaliśmy -1,8%, a będzie, powiedzmy, 
-0,3%. To oznacza, że ten wskaźnik się polepszy, 

strowanych podatników VAT. To jest duża grupa do 
kontroli. Prawda?

Kolejna teza jest taka, że gdyby deficyt skorygo-
wać o nadzwyczajne dochody, np. wpłaty z zysku 
NBP, to oczywiście wpłynęłoby to na te formalne 
dane, które prezentujemy w kwestii deficytu budże-
towego. Według stosowanej przez nas metodologii 
Unii Europejskiej dochody z zysku NBP nie są brane 
pod uwagę. Czyli te dochody, które podajemy, doty-
czące deficytu sektora finansów publicznych – np. 
gdy mówimy, że są one ograniczone z 2,7% PKB, 
jak było w roku 2015, do 1,4% PKB w roku 2017 – są 
oczyszczone z dodatkowych dochodów, tych ekstra, 
płynących z dystrybucji zysków przez NBP. A więc 
tu też teza jest jakby nietrafna.

Ponadto pan profesor Jan Czekaj pisze, że gdyby 
planowane dochody na rok 2017 zostały wykonane, 
to musiałyby wzrosnąć w stosunku do osiągniętych 
w roku 2016 o 17,5 miliarda zł, czyli o prawie 14%. 
„Osiągnięcie takiego wskaźnika wzrostu jest mało 
możliwe i wymagałoby gwałtownego wzrostu sku-
teczności w egzekwowaniu VAT”. I dalej: „Taki skutek 
można by osiągnąć, podnosząc stawkę VAT o 1 punkt 
procentowy, czyli z obecnych 23 do 24%. Zważywszy 
na «sukcesy» rządu dobrej zmiany w zakresie popra-
wy ściągalności podatków w roku 2016, można mieć 
wątpliwości co do realności tych założeń” – tak napi-
sał pan profesor. W roku 2017 dochody z VAT wzrosły 
o prawie 15%, dokładnie o 14,9% w stosunku do tych 
z roku 2016. Z kolei ściągalność szacowana znowu 
metodologią Komisji wyniosła 6,6 miliarda zł, taka 
czysta ściągalność ponad zakładaną. Czyli w roku 
2017 nie tylko nie zostały podniesione stawki, nie 
tylko zrealizowaliśmy prognozy budżetowe co do 
wzrostu dochodów, nie tylko osiągnęliśmy te 14%, 
ale nawet je przekroczyliśmy niemalże o 1 punkt pro-
centowy, tak że to jest 14,9%.

Kolejna teza: „Mając świadomość uproszczeń 
tego szacunku, możemy jednak stwierdzić, że luka 
VAT w trakcie dwóch lat rządów PiS zmniejszyła się 
w porównaniu z dwoma poprzednimi latami w przy-
bliżeniu o kwotę ok. 6 miliardów zł, czyli o 3 miliardy 
średnio na rok”. No i tu znowu: gdybyśmy patrzyli 
tylko na szacunki Komisji Europejskiej z roku 2016, 
które wynoszą 6,6 miliarda zł, to rzeczywiście byłoby 
tak, że w podziale na dwa lata byłoby to po mniej wię-
cej 3 miliardy. No ale nasze szacunki, wykonane tymi 
samymi metodami co szacunki Komisji Europejskiej, 
wskazują, że ta luka w 2017 spadła do 14% teoretycz-
nego zobowiązania VAT-owskiego, co oznacza, że 
mamy z tego w roku 2017 około 10,8 miliarda zł. Czyli 
łącznie to jest nawet 16–17 miliardów zł ściągniętego 
dodatkowo podatku w roku 2016 i w roku 2017 r. To 
oznacza, że mamy 8,7 miliarda – coś koło tego – do-
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(podsekretarz stanu F. Świtała) Okej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No dobra.)
Czyli krótko mówiąc, jeżeli będzie -6% czy -7%, 

to niestety nie spełnimy tego kryterium obniżenia 
stawek. Jeżeli będzie -5%, to spełnimy kryterium 
obniżenia stawek.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Mniej oznacza, że 
w górę, bliżej zera.)

(Głos z sali: Dobrze mówi.)
Tak.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Im bliżej zera, tym 

lepiej.)
Tak, dokładnie tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli prawidłowe bę-

dzie…)
Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak jak z temperaturą.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dziękuję.
Panie Ministrze, dziękuję, więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję panu.
Teraz muszę ogłosić przerwę…
(Senator Kazimierz Kleina: Też dobra informacja.)
…do dnia jutrzejszego do godziny 10.15.
(Głos z sali: Nie można wcześniej?)
Wcześniej nie można, bo będzie konwent i dojdą 

dodatkowe punkty. Konwent mamy o 10.00.
Przerwa do 10.15, dnia jutrzejszego oczywiście.

ponieważ zejdziemy poniżej -1% tego średniookre-
sowego celu budżetowego.

Mam nadzieję, że to jest wystarczające wyjaśnie-
nie. Nie?

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale jak się polep-
szy, to będzie -5%?)

Jak się polepszy, to będzie -5%. Czyli jeżeliby 
się okazało, że mamy budżet zrównoważony, to nie 
będziemy nic powiększać. Czyli to się… Znaczy nie, 
przepraszam…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli będzie 
minus, to znaczy, że będzie plus, tak?)

Jeżeli będziemy mieli budżet zrównoważony, to 
znaczy, że mieścimy się w zakresie tego -1%, nie 
przekraczamy go, więc pomniejszymy to. Gdybyśmy 
mieli budżet zrównoważony, to ten współczynnik 
od razu się pomniejszy do -5,28%. Gdybyśmy mieli.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli gdy ten procent 
rośnie, to lepiej czy gorzej? Krótkie pytanie.)

Ponieważ jest to liczba ujemna…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale rośnie 

w którą stronę?)
To jest liczba ujemna…
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, nie, rośnięcie jest 

jednoznaczne.)
(Głos z sali: Ujemnie…)
(Senator Kazimierz Kleina: Jak temperatura.)
(Głos z sali: Do zera…)
(Senator Kazimierz Kleina: Jak jest minus 6 stopni, 

to jest chłodniej niż…)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 13)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Adam Bielan, 
Bogdan Borusewicz, Michał Seweryński oraz Ma-
ria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie, w trzydziestą 

siódmą rocznicę wprowadzenia stanu wojennemu 
oddajmy cześć jego ofiarom. Tym, którzy zginęli 
w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, któ-
rzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali 
pomoc pokrzywdzonym i uczestniczyli w manifesta-
cjach patriotycznych.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci ofiar komunistycznej władzy.

(Wszyscy wstają)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

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

mięci.)
Dziękuję bardzo.
Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią proponuję uzu-

pełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących re-
alizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu dwudziestego porządku 
obrad; ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad; ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skutecz-
ności egzekucji świadczeń alimentacyjnych – i roz-
patrzenie tego punktu jako dwudziestego drugiego 

porządku obrad; ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekują-
cych na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
trzeciego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Marii Szymanowskiej.

Pragnę serdecznie powitać obecną na posiedzeniu 
prezes Stowarzyszenia Marii Szymanowskiej, panią 
Elżbietę Zapolską-Chapelle. Bardzo serdecznie panią 
witam. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą i zawarty jest w druku nr 758, a sprawozdanie 
w druku nr 758 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, panią senator Barbarę Borys-
Damięcką, o przedstawienie sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Barbara Borys-Damięcka:
Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni 

Panowie Senatorowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej, które jest wynikiem zgło-
szonej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków 
Przekazu propozycji uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej. Po przyję-
ciu poprawki na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 16)
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(senator sprawozdawca B. Borys-Damięcka) Cervantesa, Puszkina czy Niemcewicza. Tworzona 
i wykonywana przez nią muzyka fascynowała m.in. 
Goethego, Schumana, Chopina, Glinkę, wywierając 
tym samym wpływ na sztukę europejską. Czas przy-
wrócić tę wielką i nietypową osobowość nie tylko 
polskiemu, ale europejskiemu i światowemu pante-
onowi muzyki i kultury.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jej 
wkład w kulturę polską i całej Europy, a także jej 
oddanie sprawie polskiej, ustanawia rok 2019 Rokiem 
Marii Szymanowskiej.

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

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

dłużej niż minutę zapytania do senator sprawozdaw-
cy, która jest również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy ja mogę 

zabrać głos?)
Już w dyskusji?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
To bardzo proszę…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jeżeli nikt 

się nie…)
…zgłosił.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dobrze.)
Bardzo proszę, w ramach dyskusji… Proszę bar-

dzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym po prostu tę uchwałę uzupełnić o kil-

ka danych, które niewątpliwie przybliżą państwu syl-
wetkę Marii Szymanowskiej, bo myślę, że warto to 
zrobić.

Przede wszystkim my z Mazowsza możemy być 
dumni, bo urodziła się na Mazowszu, w Warszawie. 
Z domu Wołowska. Jak padło w uchwale, urodziła się 
14 grudnia, czyli jutro będzie dwieście dwudziesta 
dziewiąta rocznica, a w 2019 r. – dwieście trzydziesta. 
Pochodziła z dosyć skromnej rodziny, ponieważ ojciec 
prowadził browar na Walicowie, czyli w Warszawie, 
w jednej z ówczesnych dzielnic. To on łożył na wy-
kształcenie muzyczne Marii Szymanowskiej od jej 
najmłodszych lat, widząc w niej utalentowaną pia-
nistkę. A w 1810 r. Maria wyszła za mąż za Józefa 

komisja przyjęła propozycję uchwały. Pozwolę sobie 
tę uchwałę państwu przedstawić.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii 
Szymanowskiej.

W grudniu 2019 roku mija 230. rocznica urodzin 
Marii Szymanowskiej – pierwszej zawodowej pia-
nistki i kompozytorki o europejskiej sławie, niewąt-
pliwie najwybitniejszej i najskuteczniej działającej 
ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych 
XIX wieku.

W okresie walk i starań dyplomatycznych 
o odzyskanie przez Polskę niepodległości Maria 
Szymanowska, wraz z grupą działaczy skupionych 
wokół Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, 
ówczesnego Uniwersytetu Warszawskiego i Teatru 
Narodowego, aktywnie uczestniczyła w podtrzy-
mywaniu i krzewieniu kultury polskiej, komponując 
i wykonując mazurki i polonezy, «Śpiewy historycz-
ne» do tekstów Juliana Ursyna Niemcewicza oraz 
pieśni patriotyczne związane z walką polskich le-
gionistów u boku Napoleona. Jako pierwsza napisała 
również muzykę do kilku ballad Adama Mickiewicza, 
przyczyniając się w ten sposób do promocji jego twór-
czości i głoszonych przez niego idei.

Dzięki niezwykłemu kunsztowi pianistycznemu 
i ekspresji artystycznej stała się powszechnie cenioną, 
wręcz podziwianą w całej Europie pianistką, wystę-
powała w największych europejskich salach koncer-
towych, a skomponowane przez nią utwory drukowa-
ły najbardziej prestiżowe wydawnictwa muzyczne. 
W czasie swoich tournée Maria Szymanowska rozsła-
wiała też piękno muzyki ojczystej, wplatając w kom-
ponowane i wykonywane utwory elementy z polskiej 
tradycji muzycznej, wyrażające jej więź z polskością. 
Po jej koncercie w Marienbadzie wielki Goethe pisał: 
«Pani Szymanowska swoją polską lekkością sprawiła 
mi w ostatnich dniach wiele radości. Za tą słowiańską 
ogładą kryje się niewyobrażalny wprost talent grani-
czący z szaleństwem. Talent, którym mogłaby przy-
tłoczyć niejednego, gdyby nie połączenie z gracją, 
której się wszystko wybacza». Zaś Adam Mickiewicz 
po koncercie w Moskwie w roku 1827 dokonał wy-
mownego wpisu do jej albumu: «Na jakimkolwiek 
świata zabłysnęłaś końcu, Tobie Wieszcze […] chylą 
głowy ubrane w nieśmiertelne liście […] Cóż pomy-
ślisz, gdy nagle z cherubinów choru Wyrwie się jeden 
odgłos niezgodny i dziki […] Królowo tonów! Ty 
go powitasz uprzejmie, to twój dawny znajomy – to 
dźwięk polskiej mowy».

Maria Szymanowska pozostawiła po sobie około 
120 utworów fortepianowych – wśród nich mazurki, 
polonezy, preludia, walce, marsze, nokturny, a także 
utwory wokalne do tekstów Mickiewicza, Szekspira, 
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(senator B. Borys-Damięcka) – które już zostało wdrożone, że tak powiem, do działa-
nia, bardzo bogate kalendarium koncertów, sympozjów 
naukowych na temat Marii Szymanowskiej w wielu 
krajach. W Polsce zajmą się tym Polskie Radio, Zamek 
Królewski, Dom Polonii w Warszawie – podaję tylko 
niektóre instytucje – czy instytut Fryderyka Chopina. 
We Francji – Stacja Naukowa PAN w Paryżu… Będzie 
też wiele koncertów, m.in. na Sorbonie. Jeśli chodzi 
o Danię, to 8 marca narodowe Muzeum Thorvaldsena 
w Kopenhadze będzie czciło Marię Szymanowską, 
a w Szwecji, w Malmö – Wyższa Szkoła Muzyczna 
przy współpracy z konsulatem polskim. Podobnie 
w Uppsali… Jeśli chodzi o Niemcy, to wydarzenia 
takie będą miały miejsce w Lipsku i Frankfurcie, 
a o Szwajcarię – w Bazylei. W Stanach Zjednoczonych 
fundacja Fryderyka Chopina w Miami, a także w stanie 
Pensylwania… Także inne tamtejsze stowarzyszenia, 
np. z Chicago, się w to włączą, a wszystko dzięki tej 
fundacji polsko-amerykańskiej.

Tu są konkretne daty, terminy, w których się od-
będą koncerty, sympozja naukowe itp. Tak że wydaje 
mi się, że jest szansa na to, żeby Maria Szymanowska, 
która w owym czasie jako pierwsza z polskich kobiet 
samodzielnie, zawodowo wykonywała zawód pianist-
ki i z tego żyła, a była świetną kompozytorką i świetną 
pianistką, została godnie przypomniana, chociaż na 
czas jakiś, dopóki nie nastąpi – a mam nadzieję, że 
nie nastąpi – jakieś zapomnienie. Dziękuję, Panie 
Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Antoni 

Szymański złożył swoje wystąpienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Marii Szymanowskiej.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów i wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Marii Szymanowskiej. (Oklaski)

Bardzo proszę panią prezes stowarzyszenia Marii 
Szymanowskiej, panią Elżbietę Zapolską-Chapelle, 
o podejście do stołu prezydialnego i odebranie uchwały.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Szymanowskiego, dzierżawcę dóbr ziemskich 
w Otwocku, z którym miała troje dzieci – bliźnięta 
i córkę Celinę, przyszłą żonę Adama Mickiewicza. Po 
krótkim małżeństwie i rozstaniu z mężem jako jedna 
z niewielu kobiet w tamtym czasie sama utrzymywała 
rodzinę, poświęcając się cały czas karierze muzycz-
nej i odnosząc coraz więcej sukcesów jako pianistka 
i kompozytorka. Prowadziła intensywne działania 
propatriotyczne, angażując się wraz z innymi ludźmi 
kultury i polskimi politykami w sprawę odzyskania 
niepodległości. Prowadziła również salon polityczny, 
w którym bywali politycy z Europy i politycy wal-
czący o przywrócenie Polski. Miała wielki wpływ na 
twórczość młodego Fryderyka Chopina, który starał 
się bywać na wszystkich jej koncertach.

Chciałabym dla uzupełnienia podać tylko 2 cytaty, 
wpisy po jej koncertach różnych wybitnych przed-
stawicieli… Jeden krótki cytat brzmi: „Gra pani 
Szymanowskiej na fortepiano kojarzy lekkość, blask 
i delikatną tkliwość, szczególnie właściwą narodowo-
ści polskiej w grze i kompozycji muzycznej”. I cytat 
z Jana Śniadeckiego, który po koncercie w Wilnie 
napisał tak: „Stary Polak nie umrze bez pociechy, 
kiedy świetne talenta zrodzone na polskiej ziemi zy-
skują podziwienie obcych narodów, a w towarzystwie 
wdzięków i cnoty roznoszą chwałę swojej ojczyzny”. 
I, ponieważ będziemy również podejmowali uchwałę 
związaną ze Stanisławem Moniuszką, to dla ciekawo-
ści podam, że Stanisław Moniuszko dokonał takiego 
wpisu: „Najświetniejsze chwile mojego artystycznego 
życia Tobie, Najzacniejsza Pani, jestem obowiązany”.

Trzeba powiedzieć, że Maria Szymanowska zmar-
ła w 1831 r., mając zaledwie 42 lata. Osiedliła się na 
stałe w Petersburgu i padła ofiarą epidemii chole-
ry, która wówczas tam panowała. Zmarła właśnie 
w Petersburgu. Niestety, po jej śmierci zanikła pa-
mięć o niej zarówno w środowiskach twórczych, jak 
i w wielu innych środowiskach. W zasadzie do dzi-
siejszego dnia nie ma możliwości odtworzenia grobu 
na tym cmentarzu, gdzie chowano osoby, które padły 
ofiarą epidemii, ale Instytut Polski w Petersburgu, do-
wiedziawszy się, że będziemy w Senacie podejmować 
uchwałę związaną z Marią Szymanowską, zaintere-
sował patriarchat prawosławny Petersburga, które-
mu podlega ten cmentarz… I patriarchat Petersburga 
zdecydował o wznowieniu poszukiwań miejsca, 
w którym na tym cmentarzu może spoczywać Maria 
Szymanowska po to, żeby móc tam ufundować tablicę 
lub nagrobek jej poświęcony. Oni poszukują miejsc 
pochówku także innych wybitnych osób.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że obecna tu 
pani Chapelle, która od wielu lat tworzy Stowarzyszenie 
„Société Maria Szymanowska” w Paryżu, przygotowała 
kalendarium wydarzeń – ono jest dołączone do uchwały 
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(marszałek S. Karczewski) mojego wystąpienia. Zatem można powiedzieć, że 
8 miliardów zł więcej Polacy zapłacą do budżetu. 
Sprawdzona, dobra metoda: z kieszeni, a później wam 
coś tam rozdamy, więcej z kieszeni, to jeszcze wam 
coś rozdamy. Fantastycznie to się wpisuje w filozofię 
śp. Margaret Thatcher. Pamiętajcie, że jak rząd wam 
coś chce dać, to najpierw musi wam zabrać. I to jest 
jedno.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że jest kwestia 
analizy, w jaki oto sposób ta ustawa wpływa na finan-
se polskich rodzin. No, nie ma takiej analizy.

Kolejna sprawa to termin: grudzień. Przecież wia-
domo, że kończy się rok. Dlaczego, Panie Ministrze, 
Szanowni Państwo, rząd nie przyszedł z tą ustawą 
w październiku, po konsultacjach, z projektem rzą-
dowym, porządnie, w trybie i czasie? Przecież wiemy 
dlaczego. Przypadkiem tak się złożyło, że były wy-
bory samorządowe. No to jak takie ustawy w czasie 
wyborów samorządowych dawać? Samorządy rów-
nież zapłacą większy podatek, bo podatek od towa-
rów i usług obciąża również samorządy. W związku 
z tym 13 grudnia, na Wigilię 8 miliardów zł więcej 
do budżetu. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że 
w sytuacjach, które wytwarzają się na rynku finan-
sowym, podwyższa się lub obniża się podatki. To są 
rzeczy, które dzieją się w każdy państwie, i Polska 
nie powinna być ani nie jest od tego wolna. Ja mówię 
tylko o tym, w jakim trybie i czasie to robicie.

Chciałbym też powiedzieć o takiej sprawie, mówię 
teraz o tym elemencie politycznym… Może przeczy-
tam państwu fragment. Ja rozumiem panie i panów 
senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem to, 
że wy znacie jak katechizm własny program wybor-
czy, ale nie tylko w tym zakresie, że dajecie po 500, 
również inne deklaracje, które przedstawiliście.

Ja to państwu przeczytam. Podwyżka VAT przy-
niosła skutek odwrotny – dochody zaczęły drastycz-
nie spadać, co wymusiło nowelizację budżetu. Aby 
zapewnić wzrost dochodów budżetowych, trzeba 
powrócić do niższych stawek. Kiedy dojdziemy do 
władzy, jak najszybciej wprowadzimy obniżenie VAT. 
Podatki mają być prorozwojowe, przejrzyste, proste 
i niskie.

Kto tak powiedział? Była pani premier w kampa-
nii wyborczej. Zapomnieliście państwo o tym? No 
nie. Ja pytałem o to pana ministra i cieszę się, że 
pan minister odpowiedział tak, jak odpowiedział, 
na posiedzeniu komisji. Akceptuję to, że więcej jest 
fachowości w działaniach pana ministra niż polityki. 
Ale my tutaj rozstrzygamy również o sprawach po-
litycznych, dlatego przypominam państwu, coście 
deklarowali i dzięki czemu m.in. wygraliście wybory.

Podwyżka VAT o 1%. Jaki ona będzie miała 
wpływ na poszczególne rodziny? Trzeba sobie powie-
dzieć, że gdyby to była jedyna podwyżka w zakresie 
różnego rodzaju opłat, danin, którą państwo w ciągu 

Bardzo proszę, Pani Prezes.
(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.
I powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług; druk nr 1029.

Przed przerwą przedstawiciel rządu zaprezentował 
stanowisko rządu i udzielił odpowiedzi na pytania 
senatorów.

Otwieram dyskusję.
Czy ktoś jest zapisany do dyskusji, Panie 

Senatorze? Czy ktoś pamięta, że się zapisał do dys-
kusji?

Pan senator, tak? Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Kilka uwag technicznych dotyczących prac nad tą 

ustawą. Tak jak państwo pamiętacie, podczas oma-
wiania, prezentowania ustawy pan senator Mróz mó-
wił, że to jest przedłużenie pewnej polityki dotyczącej 
stawek VAT. Chcę tylko przypomnieć, że 31 grudnia 
ta ustawa, która dziś obowiązuje, kończy swój ży-
wot, czyli państwo ustanawiacie nowy projekt usta-
wy, nowy akt prawny, podwyższający stawki VAT, 
bo gdybyście tego nie zrobili, to od stycznia 2019 r. 
stawki VAT byłyby o 1% niższe. I jakkolwiek byście 
nazywali tę czynność, to Polacy, będąc przekonani, że 
od stycznia 2019 r. będą płacili niższy VAT, zapłacą 
VAT wyższy. Takie są fakty. Możemy się spierać co 
do słów.

Kwestia strony legislacyjnej. Znowu Biuro 
Legislacyjne mówi, że to, co jest przedmiotem ob-
rad, mówiąc delikatnie, kompletnie nie wpisuje się 
w poprawną legislację. I zaproponowało rozwiązanie. 
A państwo: nie, nie, opinia prawna opinią prawną, 
trzeba podwyższyć, to podwyższamy. I to robicie! 
Podczas posiedzenia komisji o to pytałem, również 
pan minister to potwierdził w swoim wystąpieniu.

Szanowni Państwo, mamy grudzień – przypomnę 
– grudzień 2018 r.

(Senator Waldemar Kraska: 13 grudnia.)
13 grudnia. To nawet symboliczna data dla Polski 

i dla Polaków. To jest projekt ustawy, w sprawie któ-
rego kompletnie nie ma konsultacji społecznych. 
A przypomnę lub poinformuję część z państwa, że 
ten projekt ustawy powoduje wpływy do budżetu 
z powodu podniesienia podatku VAT do 23% i 8% 
na poziomie 8–10 miliardów zł. Jak to się przekłada 
na rodzinę, to ja powiem później, w dalszej części 



70
68. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (cd.)

(senator L. Czarnobaj) prawie 1 tysiąc zł. Potem, na początku roku 2018 GUS 
podał, że jest to już ok. 1 tysiąc 600 zł.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Rany boskie!)
I tu widać, jak się poprawia. Z jednej strony daje-

my, mówimy „to my, dobrodzieje”, a z drugiej strony 
wprowadzamy 34 różnego rodzaju podwyżki i obcią-
żenia. Tak wygląda poprawa sytuacji każdej rodziny. 
To jest statystyka.

W uzasadnieniu ministerstwo podaje, że to pod-
niesienie nie będzie miało wpływu na działalność 
szczególnie małych – wynotowałem sobie te słowa – 
małych i średnich przedsiębiorstw. No tak, no pewnie, 
że nie będzie miało. Nie będzie miało żadnego znacze-
nia. 1%? No, co to za znaczenie, można powiedzieć, 
że nie będzie miało znaczenia. Ja chcę powiedzieć, że 
jeden z państwa wicepremierów powiedział, że pod-
wyżka cen energii elektrycznej prawdopodobnie nie 
będzie miała wpływu na wzrost kosztów usług. Nobel 
z ekonomii w przyszłym roku – ja już wiem, że parę 
osób go dostanie za tego rodzaju wypowiedzi. Dlatego 
też, Szanowni Państwo, jeżeli dokładamy to, co się 
dzieje na rynku… Bo jaką dzisiaj mamy sytuację? 
Bardzo dobrze funkcjonującą gospodarkę z wysokim 
wzrostem produktu krajowego brutto, i to jest fakt. 
Bardzo dobre dochody budżetu państwa wynikające 
z konsumpcji, uszczelnienia i wszystkich tych dzia-
łań, które państwa rząd, rząd Rzeczypospolitej robi, 
i to są rzeczy pozytywne. Ale nie można do tego do-
kładać z drugiej strony tak drastycznego obciążenia 
kosztami utrzymania każdej z rodzin. Jeśli do tego 
dołożymy, że inflacja za ten rok, Szanowni Państwo, 
jest najwyższa od 7 czy 8 lat, i jeśli państwo pójdziecie 
do sklepu – ja nie chodzę, ale znam parę osób, które 
chodzą – i zobaczycie, jak drożeje żywność, to ob-
raz dotyczący podwyżki VAT inaczej się rysuje. Bo 
z punktu widzenia 1% to można powiedzieć, że to 
jest niewielka podwyżka. Dlatego chciałbym państwa 
zachęcić do tej refleksji.

I na koniec dwa słowa skierowane głównie do 
członków komisji, ale ponieważ wczoraj pan minister 
wypowiadał się podczas debaty, więc także i do pana 
ministra. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, dys-
kutowaliśmy o tym, co dotyczy kwestii VAT w ogóle 
i oczywiście ściągalności. Ja poprosiłem pana mini-
stra o wypowiedź, pan minister się z tym zapoznał 
i odniósł się do tego. I pan minister, tak jak to robią 
dobrzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, przeczytał 
te fragmenty, z którymi ja również się zgadzam… 
Panie Ministrze, ja też mam te wątpliwości, które 
ma pan. Ale już jako taki coraz lepszy, wytrawny 
polityk Prawa i Sprawiedliwości niektórych rzeczy 
pan nie przeczytał. Jeśli pan pozwoli, ja już nie będę 
tego czytał… Pan prof. Czekaj, profesor uczelni eko-
nomicznej z Krakowa, napisał w dobrej…

(Senator Jacek Włosowicz: Uniwersytetu 
z Krakowa.)

3 lat wprowadzaliście, to ja bym tutaj w ogóle nie 
wychodził, powiedziałbym „trudno, takie są potrze-
by, świat się nie zawali”. Ale ja wczoraj wyczytałem, 
przeglądając różnego rodzaju analizy, że państwo – 
przyznam się szczerze, że o tym nie myślałem – wpro-
wadziliście przez 3 lata 34 różnego rodzaju podwyżki, 
które skutkują zwiększonymi kosztami utrzymania. 
Jeszcze raz podam: 34 podwyżki.

Czy 34 podwyżki to zwiększanie obciążeń budże-
tu rodziny, czy zmniejszanie? No przecież deklaro-
waliście państwo co innego. Ja państwu przypomnę 
tylko niektóre.

Podatek bankowy… Pan senator Bierecki często 
mówił „my sięgamy do głębokich kieszeni”. No 
i sięgnęliście do głębokich kieszeni tych wszyst-
kich, którzy robią operacje w bankach. Tam sięgnę-
liście. Opłaty ubezpieczeniowe, handlowe, opłata 
recyklingowa, opłata wodna, akcyza na używane 
samochody, opłata mocowa, opłata emisyjna itd., 
itd. Nie mówię o podwyżkach prądu, bo usłysza-
łem dobrą wiadomość. Ponoć nie będzie podwyżki 
prądu. No super!

Wiecie państwo, jeden gość się budzi i mówi „bę-
dzie70%”. I są już wypowiedzenia umów. Przychodzi 
przedsiębiorca i mówi do mnie – podkreślam: do mnie 
– tak: „Co wy tam wyprawiacie? 70% podwyżki? 
Czyś ty zwariował? Jak ja mam konkurować na rynku 
drewna?”. No i dzisiaj zawiozę mu radosną wiado-
mość: nie będzie podwyżek.

Jeżeli tak się prowadzi sprawy finansowe i gospo-
darcze, to ja gratuluję. Cieszę się z tego, że postępuje-
cie państwo jak rząd włoski w latach siedemdziesią-
tych. Im mniej rząd włoski ingerował w gospodarkę, 
tym lepiej się rozwijała. Róbcie tak dalej, ale mniej 
ingerujcie, to może będziemy się jeszcze bardziej 
rozwijać.

Jaki ten 1 element, 1% stawki VAT ma wpływ na 
rodzinę? Jest oszacowane, że w przypadku 4-osobo-
wej rodziny jest to koszt ok. 300 zł. Można powie-
dzieć, że 300 zł to niewiele w ciągu całego roku, ale 
jak się dołoży do tego wszystkie inne elementy… 
Chcę państwu przytoczyć statystyki, które przygo-
towuje GUS. Nie ja, tylko GUS. W roku 2014 dochód 
rozporządzalny polskiej rodziny był na poziomie 1 ty-
siąca 402 zł, a w roku 2017 – 1 tysiąca 598 zł. To jest 
bardzo dobry trend. Można powiedzieć, że idzie to 
w bardzo dobrym kierunku. Podpisuję się pod tym, 
co państwo podnosiliście, a mianowicie tym, że do-
chody Polaków muszą wzrastać, szczególnie dochody 
rozporządzalne, czyli to, czym rodzina rzeczywiście 
dysponuje.

Ale chcę państwu powiedzieć o innych danych 
statystycznych, które podaje GUS. Koszty utrzyma-
nia we wspomnianym okresie wynosiły 968 zł, czyli 
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(senator L. Czarnobaj) Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dyskutując o ustawie o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług, nie mogę tutaj nie odnieść się 
do mojego przedmówcy, który wskazał na rzeczy 
fundamentalne. Mnie uczono prostej matematyki. 
Jeśli mówimy o poziomie 23-procentowym i go nie 
zmieniamy – niezależnie od tego, czy kończy się jakiś 
okres, czy też nie – to pozostawiamy go na tym sa-
mym poziomie. To jest jasne i oczywiste, niezależnie 
od tego, jak byśmy tutaj tę najprostszą matematykę 
stosowali.

Ale nie sposób również nie wskazać na kilka bar-
dzo ważnych spraw, które pan tutaj przywołał, Panie 
Senatorze. Otóż ja nie doliczyłem się tych ponad 20 
zmian powodujących wzrost jakiegokolwiek obcią-
żenia. Owszem, niektóre regulacje prawne wynikają 
wprost z dyrektyw unijnych, które myśmy po prostu 
transponowali do polskiego porządku prawnego.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli 
deklarujemy obniżenie podatku – a taką deklarację 
pani premier składała – to jest to deklaracja, która 
znajduje pokrycie w faktycznej realizacji naszego 
programu. Przede wszystkim zastosowaliśmy sze-
reg różnego typu ulg dla małych przedsiębiorstw, 
również tych na start, również tych powodujących 
lepszy rozwój firmy w tym początkowym okresie. 
To tu, w Wysokiej Izbie, analizowaliśmy kwestię tzw. 
małego ZUS. Wprowadziliśmy również szereg uła-
twień, które spowodowały mniejsze obciążenia dla 
tych, którym na starcie naprawdę jest o wiele trudniej.

Mówiąc o podatku VAT, nie mogę również nie 
dotknąć kwestii tzw. dziury VAT-owskiej, która nie 
tylko była sygnalizowana przez waszych ministrów, 
ale i debatowano nad nią w trakcie procedowania 
nad zmianami dotyczącymi tej ustawy w latach 
2008–2015. Wy nie słuchaliście swoich ministrów. Nie 
wiem, czy to była kwestia świadomego lobbingu, czy 
też była to kwestia zamykania oczu. Owszem, ścią-
galność VAT, w waszym przypadku podwyższonego 
do 23%, obejmowała tych, którzy byli najsłabsi, tych, 
którzy przed urzędem skarbowym za każdym razem 
stali na baczność i sumiennie płacili ten podatek, ale 
absolutnie nie zauważaliście tego, że potężne mafie 
VAT-owskie wyprowadzają ogromne środki z budże-
tu państwa do realizacji nie wiadomo jakich celów, 
zapychając nie wiadomo czyje kieszenie. Nie można 
o tym dzisiaj nie mówić. Jeśli mówimy o równości, 
o tym, że państwo ma być skuteczne, a instytucje 
państwowe mają realizować swoją misję, do której 
są powołane, to musimy również spojrzeć na to, że 
tamten system, dziurawy system, pozwalał na tego 
typu patologie. I wy w żaden sposób – nawet pomimo 
tego, że wasi ministrowie podpowiadali wam, jak to 
zrobić – na to nie odpowiedzieliście.

Proszę?
(Senator Jacek Włosowicz: Uniwersytetu.)
Tak, uniwersytetu w Krakowie. Napisał kilka rzeczy 

pozytywnych i negatywnych. Ale na jedną chciałbym 
zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że jak ja słyszę… 
Ja nie jestem z wykształcenia ekonomistą, ja jestem 
hobbystą w zakresie finansów, nie lobbystą, tylko hob-
bystą, i chcę powiedzieć… Według młodzieży jednym 
z najsłynniejszych słów w slangu młodzieżowym jest 
słowo „dzban”, tak wynika z przeprowadzonej ankiety. 
No to ja chcę powiedzieć – ja do nikogo z państwa tego 
nie adresuję, ja tak w przestrzeń medialną to puszczam 
– że jeżeli ktoś mówi, że uszczelnienie VAT to jest 300 
miliardów zł, to to jest co najmniej dzban ekonomiczny, 
szerzenie tego rodzaju pojęć.

Przeczytam ten fragment, w którym pan profesor 
mówi, że luka w VAT w latach 2016–2017 wynosiła 
łącznie ponad 76 miliardów zł, a w poprzednich la-
tach wynosiła odpowiednio… i tutaj są liczby, które 
pokazują, że uszczelnienie w latach 2016 i 2017 spo-
wodowało, że luka w VAT szacowana metodami na 
bazie danych ministerstwa i Komisji Europejskiej 
została zmniejszona o 6 miliardów zł.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Kończę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czas został prze-

kroczony.)
Panie Marszałku, jeśli pan marszałek pozwoli, 

to powiem dosłownie dwa zdania, żeby już się nie 
zapisywać na kolejne 5 minut.

I teraz ostatnie zdanie, w którym pan profesor pisze, 
że biorąc pod uwagę to, co jest realizowane w roku 2018 
– wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost ściągalności 
VAT itd. – on szacuje, że luka VAT-owska w roku 2018 
będzie na poziomie 41 miliardów. Czyli jak państwo 
sobie te 41 miliardów pomnożycie przez 4 lata, to jest 
co najmniej 160 miliardów zł. Czyli to jest połowa tego, 
o czym się mówi. W związku z tym instrumenty doty-
czące walki z luką VAT-owską są bardzo ważne, i tutaj 
są sukcesy, ale widać też, że tak jak się to dzieje w wie-
lu krajach Europy, walka o lepszą ściągalność VAT jest 
walką ciągłą. I ja nie stawiam tezy, że 40-miliardowa 
luka VAT-owska, która prawdopodobnie będzie w roku 
2018, to czyjakolwiek wina. Z tego należy wyciągać 
wnioski i robić to, co robił do tej pory rząd, a może 
jeszcze więcej, tak żeby tę lukę jeszcze efektywniej 
ograniczać. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gawęda.
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(senator A. Gawęda) Tak więc jasno powiedzmy, że to Platforma 
Obywatelska podniosła stawki VAT. To jest pierw-
sza kwestia.

Druga kwestia. Pan senator Czarnobaj cytuje wy-
powiedzi, to ja też przywołam pewien cytat: „przy-
sięgam Polakom, że każdy, kto w moim rządzie za-
proponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście 
przeze mnie wyrzucony”. Kto to powiedział, Panie 
Senatorze? Podpowiem: premier Donald Tusk w swo-
im exposé. Wasz lider, przewodniczący Platformy…

(Senator Jan Rulewski: Nie wolno…)
…dzisiaj przewodniczący Rady Europejskiej. 

Może wyciągnął po kilku latach wnioski i jego uciecz-
ka do Brukseli to było właśnie takie wyrzucenie sa-
mego siebie z rządu.

(Senator Jan Rulewski: O nie, to już chyba jest 
oskarżenie. Niech pan…)

(Głos z sali: Oj, nie…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Senator Jan Rulewski: Jaki spokój? No, to jest 

oskarżenie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Taki poziom…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Tak że warto byłoby znać program swojej partii 

i znać wypowiedzi swojego przewodniczącego, swo-
jego lidera. To druga kwestia.

Trzecia kwestia, też do skorygowania. A miano-
wicie pan senator mówił o inflacji. Nie znalazłem 
danych – pewnie one gdzieś są – dotyczących tego, 
jaki jest poziom inflacji w Polsce. Ostatnie dane, które 
udało mi się znaleźć – być może są nowsze – to od 
czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r., inflacja: 2%. To 
są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Czy 2% to 
jest dużo, czy to jest mało? Pan senator mówi, że jakąś 
wyjątkowo wysoką mamy tę inflację. Ona się mieści 
w tzw. celu inflacyjnym czy w pewnym przedzia-
le celu inflacyjnego, który wyznacza Rada Polityki 
Pieniężnej. I jako ekonomiście hobbyście powiem 
panu, Panie Senatorze, jako ekonomista z wykształce-
nia, że pewien poziom inflacji jest wręcz oczekiwany 
przez gospodarkę.

(Senator Leszek Czarnobaj: No tak.)
Dlatego banki centralne w wielu krajach kreślą 

pewien cel inflacyjny. I 2% to na pewno jest taki 
cel inflacyjny, który jest bezpieczny dla gospodarki. 
I w pewnym zakresie jest nawet, powiedziałbym, 
korzystny dla gospodarki, bo on pobudza…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale nie dla obywateli.)
(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie dla obywateli.)
Kolejna kwestia, Panie Senatorze. Dane z tego 

roku. Wzrost gospodarczy: ponad 5% w roku 2018.
(Głos z sali: Wzrost konsumpcyjny.)
Wzrost gospodarczy, Panie Senatorze. Ponad 5%. 

No, na źródło tego wzrostu gospodarczego – nie ma 

Często mówicie, że my nie słuchamy. Tak, nie 
słuchamy tego typu podpowiedzi i takich lobby-
stów. Tych ludzi nie słuchamy. Słuchamy tych, 
którzy mówią: uszczelnijcie system. A ze środ-
ków z uszczelnienia systemu realizujemy bardzo 
wiele bardzo potrzebnych społecznych programów. 
Nie wspomnę już tu o bardzo ważnym przecież, 
wprowadzonym na początku tej kadencji programie 
500+, który rzeczywiście do minimum ograniczył 
ubóstwo wielu najbiedniejszych rodzin. Nawet jeśli 
utrzymujemy ten 23-procentowy podatek VAT, to 
mówimy przy tym o odpowiedzialności za państwo, 
za kraj, za wszystkie te projekty, które realizujemy. 
Nie robimy tego dla pewnej wybranej grupy, która 
jest uprzywilejowana i która generuje zyski dla 
Zachodu. Mówimy o odpowiedzialnym programie, 
który jest nakierowany na wyrównywanie szans 
w Polsce. Mówiąc o tej ustawie, mamy tego świa-
domość i mamy też poczucie odpowiedzialności 
i misji, którą wypełniamy wobec Polaków. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja nie zamierzałem dzisiaj występować, ale po 

wystąpieniu pana senatora Leszka Czarnobaja trze-
ba sprostować kilka kwestii, kilka nieprawdziwych 
informacji, o których pan senator powiedział.

Pierwsza kwestia, o której już wczoraj mówiłem, 
ale, jak widać, nie utrwaliło się to panu senatoro-
wi, tak więc powtórzę: Prawo i Sprawiedliwość nie 
podwyższa podatków, nie podwyższa podatku VAT. 
Podatek VAT, stawki podatku VAT podwyższył rząd 
Platformy Obywatelskiej i PSL w roku 2010, z datą 
obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.

(Senator Kazimierz Kleina: Do którego roku to 
było?)

To wyście podnieśli stawkę obniżoną VAT z 7% do 
8% i stawkę podstawową z 22% do 23%. No, takie są 
fakty. To można sprawdzić. Nie sprawdziłem, ale być 
może nawet pan Leszek Czarnobaj wtedy był sena-
torem i być może nawet, jeżeli był, to pewnie za tym 
głosował. Ale nie wiem, tego nie sprawdziłem. Ale 
pan senator Kleina na pewno był senatorem i pewnie 
za tym głosował.

(Senator Kazimierz Kleina: Oczywiście.)
Nawet się przyznaje.
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślałem że debata nad tym punktem zakończy 

się na wystąpieniu pana senatora Leszka Czarnobaja. 
Okazało się, że jeszcze kilku kolegów mówiło, 
w związku z tym i ja postanowiłem dodać parę słów 
do tej debaty, do dyskusji.

Ja myślę, że mówienie, iż jeden rząd w sprawach 
podatkowych robi wszystko, a drugi nie robił nic, jest 
absolutną nieprawdą. Nie negujemy przecież tego, że 
państwo podejmujecie duży wysiłek związany z po-
rządkowaniem systemu podatkowego, ściągalnością 
podatków i różnych innych rzeczy. To widać. Ale 
mówienie w ten sposób, że wcześniej niczego się nie 
robiło, to jest po prostu mówienie nieprawdy. Także 
w tej Izbie, w Senacie, w naszej Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych podejmowaliśmy wiele sku-
tecznych inicjatyw. To przecież u nas w Senacie, 
choć to była też inicjatywa rządowa, wprowadzi-
liśmy odwrócony VAT na wiele produktów. To był 
ten początek zmieniania polityki dotyczącej spraw 
związanych z wyprowadzaniem VAT, które dostrze-
galiśmy. Dostrzegaliśmy tę kwestię, widzieliśmy to, 
i rząd, i parlamentarzyści cały czas podejmowali w tej 
materii działania. Kwestia luki podatkowej, o której 
w taki sposób państwo mówicie… Ta luka w sensie 
europejskim badana była chyba dopiero od 2010 r. czy 
nawet 2011 r. Luka VAT-owska istnieje także dzisiaj. 
Mówicie państwo, że zlikwidowaliście coś wielkiego. 
No nie. Luka VAT-owska była za naszych czasów, 
jest za waszych czasów i pewnie będzie za każdym 
razem, ponieważ istotą tego pojęcia, tej luki VAT-
owskiej czy podatkowej jest to, że mówi się o takiej 
teoretycznej maksymalnej wielkości podatku, jaki 
może spłynąć do budżetu państwa, a tą rzeczywistą, 
która jest zawsze więcej lub mniej, ale jest niższa… 
O tym trzeba po prostu pamiętać, żeby nie wpadać 
w jakieś oszołomstwo i nie krzyczeć w sprawach, 
które nie są prawdziwe.

Przestępcy podatkowi, o których tutaj i pan se-
nator Gawęda, i senator Mróz mówią z takim, że tak 
powiem, entuzjazmem, byli za czasów Platformy 
Obywatelskiej, byli i wcześniej, i są obecnie. Przecież 
co jakiś czas dowiadujemy się o tym, że zostali za-
trzymani ci czy inni jacyś przedsiębiorcy czy prze-
stępcy wprost wyłudzający VAT. Nie róbmy z tego 
sensacji jakiejś nadzwyczajnej. Jak mówię: tacy, któ-
rzy będą chcieli oszukać państwo, będą zawsze. Więc 
proszę w tej materii o absolutny umiar i zrozumienie 
rzeczywistości finansowej i podatkowej.

tutaj czasu, żeby robić wykład z ekonomii – różne rze-
czy się składają. Konsumpcja też. Ale także eksport, 
który mamy rekordowo wysoki itd., itd.

O luce VAT-owskiej mówił już tutaj kolega 
Gawęda. No ale, Szanowni Państwo, przecież dzia-
ła komisja. W tej sprawie były taśmy, bodajże pan 
Graś opowiadał, jak to fajnie dzisiaj robić biznesy 
na fakturach.

(Głos z sali: Z panem Morawieckim.)
Nie było tam pana premiera Morawieckiego, pro-

szę…
(Senator Kazimierz Kleina: Jak nie było?)
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
…tak akurat nie mówić.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Następna kwestia to zeznania waszej wicemini-

ster, pani Chojny-Duch, złożone pod przysięgą przed 
komisją. Ona mówiła, jak tolerowaliście państwo to, 
że mafie VAT-owskie okradały państwo polskie. 
Skoro wy dzisiaj mówicie, że my sięgamy do port-
feli Polaków, to ja mogę powiedzieć jedno. Wyście 
podnieśli podatek VAT. I do kogo te pieniądze poszły? 
Do kogo te pieniądze poszły? My dzisiaj, utrzymując 
te podwyższone stawki VAT… To jest nowelizacja, 
Panie Senatorze, i pan o tym bardzo dobrze wie, no-
welizacja. A więc my nowelizujemy obecnie obowią-
zująca ustawę…

(Senator Leszek Czarnobaj: To się kończy. Czy 
pan to rozumie?)

My nowelizujemy obecnie obowiązująca ustawę. 
I te pieniądze idą do ludzi, te pieniądze idą między 
innymi do rodzin polskich, do emerytów i stąd…

(Senator Przemysław Termiński: Ale przecież za-
bieramy…)

Ale wyście zabrali. I komu daliście?
(Senator Przemysław Termiński: Miało być lepiej.)
No i jest lepiej.
(Senator Przemysław Termiński: Nie jest lepiej.)
Jest lepiej, Panie Senatorze, jest lepiej.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, ale 

my nie prowadzimy tutaj rozmów. Bardzo proszę nie 
przeszkadzać panu senatorowi i bardzo proszę pana 
senatora, żeby nie reagował na zaczepki.) (Wesołość 
na sali)

Panie Marszałku, dziękuję.
Szanowni Państwo, trzeba mówić prawdę. 

Sytuacja taka, że pan senator Czarnobaj, reprezentu-
jący formację, która podniosła tenże podatek, dzisiaj 
próbuje wmówić nam tutaj na sali, a przez tę mów-
nicę także Polakom, że to Prawo i Sprawiedliwość 
jakoś wyjątkowo podnosi podatki… To jest po pro-
stu, najzwyczajniej w świecie nieprawda. Dziękuję. 
(Oklaski)
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(senator K. Kleina) wyższa, bo ta nasza oferta to szczególna oferta w ra-
mach porozumienia, czyli mniej niż 40%”.

(Senator Mieczysław Augustyn: Po znajomości…)
Wczoraj pan premier podczas debaty o wotum 

nieufności czy wotum zaufania powiedział, że 
wstrzymuje się, że nie będzie podwyżki cen ener-
gii elektrycznej. To jest dobra wiadomość. Ale 
czy można rządzić w ten sposób, że zapowiada 
się 30- czy 40-procentową podwyżkę cen ener-
gii, a później, na 2 tygodnie przed początkiem 
roku, mówi się, że podwyżki nie będzie? Nasuwa 
się logiczne pytanie: skoro cena była w sposób 
racjonalny ustalana przez te przedsiębiorstwa, to 
skąd one wezmę teraz 30% dochodów, które by-
łyby z tego wzrostu ceny sprzedaży, żeby pokryć 
swoje koszty?

(Senator Leszek Czarnobaj: Cud.)
No, przecież to jest jakaś absurdalna gospodarka. 

Tak? No, nie wiem, na czym to polega. Nie chcę tutaj 
być… Cieszę się z tego, że rząd ustami premiera się 
wycofał z tej podwyżki. Ale w jaki sposób sfinansuje 
teraz te wydatki koncernów energetycznych? To jest 
po prostu absolutna zagadka.

Wydaje mi się, że wygląda to tak. Mówimy, że 
w tej chwili jest dobra sytuacja podatkowa, jest dobra 
ściągalność. To może warto byłoby rozpocząć taką 
debatę tutaj, w naszym gronie, w gronie senatorów, 
także z udziałem przedstawicieli rządu, o tym, że 
może jednak warto wrócić do tej koncepcji obniżenia 
podatków, generalnie, wszystkich, podatku VAT do 
poziomu kilkunastu procent, i wprowadzić zasadę, że 
ten podatek jest równy dla wszystkich. Wtedy będzie 
mniej nieprawidłowości, będzie mniej nieuczciwo-
ści, podatek będzie jednolity. To jest trudna decyzja. 
Myśmy to chcieli wprowadzić. Zabrakło nam deter-
minacji. Zresztą trafiliśmy na moment w sensie, że 
tak powiem, budżetowym i gospodarczym państwa 
i europejskim bardzo trudny, ponieważ rozpoczął się 
wtedy ten duży światowy kryzys. Była w nas determi-
nacja, ale tego zabrakło do tego, żeby przeprowadzić 
tę operację.

Dzisiaj słyszę w głosach niektórych polityków 
Prawa i Sprawiedliwości, że też pojawia się ten po-
mysł, że warto byłoby wprowadzić jednolity podatek 
VAT, bo wówczas jest znacznie mniej różnego rodzaju 
oszustw i przekrętów. Według tych rachunków, róż-
nych, symulacji przygotowanych przez rząd w róż-
nych czasach podatek VAT na poziomie ok. 16% na 
wszystkie produkty byłby podatkiem, który byłby 
nawet trochę wyższy, niż jest dzisiaj. Tak więc warto 
byłoby, jak myślę, do tej sprawy wrócić i zastanowić 
się, czy nie można by tej operacji próbować przepro-
wadzić. I wydaje mi się, jestem przekonany o tym, że 
w takiej dyskusji byłoby też spore poparcie ze strony 
Platformy Obywatelskiej, bo – jak mówię – to jest 
trudna decyzja, trzeba mieć odwagę, ona wymaga, 

Kolejna sprawa – inflacja. Za naszych czasów, 
przez większą część naszych rządów inflacja była 
absolutnie bardzo minimalna, wyraźnie poniżej 1%, 
była nawet deflacja, czyli ceny spadały. A w tej chwili 
jest inflacja. Ona jest wpisywana także jako cel in-
flacyjny w ustawie budżetowej. Mówi pan senator, 
że jest to 2%, i mówi, że jest to bardzo dobre dla 
gospodarki. Ale każda inflacja jest zła dla obywatela. 
No, jeżeli pan tego nie rozumie, to ja nie wiem, na 
czym to polega… Warto po prostu to powiedzieć: 
miałem 1 tysiąc zł na początku roku, a na koniec 
roku to samo 1 tysiąc zł jest mniej warte. Czyli za-
wsze w przypadku każdej inflacji jest tak, że ten, 
który próbuje oszczędzać, traci pieniądze. Traci, tak? 
Jeszcze pamiętając o tym, że nawet lokaty długoter-
minowe, czyli takie najwyżej oprocentowane dzisiaj 
w bankach państwowych – ale można powiedzieć, 
że we wszystkich – są wyraźnie poniżej 1%, a opro-
centowanie dochodów bieżących to 0%, czyli strata 
jest ewidentna… No, nie można tego mówić, tak? Nie 
mówię, że jest to taka strata, jak strata wynikająca 
z inflacji 10- czy 20-, czy 30-procentowej, jak było na 
początku lat dziewięćdziesiątych, ale jeżeli są niskie 
oprocentowania lokat, to inflacja jest zawsze szko-
dliwa dla obywatela. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to 
po prostu nie rozumie niczego z ekonomii i zajmuje 
się tylko demagogią.

Kolejna sprawa, która jest związana – na szczęście 
premier wczoraj powiedział, że się wycofuje z tej 
kwestii – z ogromnymi podwyżkami cen energii elek-
trycznej. Naprawdę te, które były proponowane przez 
koncerny energetyczne, były ogromne. Moja żona 
prowadzi małą działalność gospodarczą, zatrudnia 
mniej niż 10 pracowników. Ja sam to czytałem… 
Nawet byłem zbulwersowany, że przyszła oferta poro-
zumienia, w której w pierwszym zdaniu firma Energa 
pisze, że będzie korzystne dla niej to porozumienie, 
bo będzie oszczędzała na energii, a cena energii, którą 
proponują w tym porozumieniu, jest wyższa o 40% 
– mogę przynieść ten dokument, pokazać – od ceny, 
która obowiązuje w tym roku.

(Senator Leszek Czarnobaj: I tak…)
Tak jest. I chciałbym powiedzieć tylko państwu 

senatorom, że nawet w piśmie od państwowego kon-
cernu jest takie manipulowanie ludźmi: „będziecie 
mieli coś korzystniejszego”. Nawet żona powiedziała: 
„ja w to dokładnie nie wchodzę”. Ja jednak zaczą-
łem to dokładnie analizować. Myślałem, że skoro 
jest porozumienie, ale nie podpiszę go, to będzie tak, 
jak było, albo najwyżej będzie to, co zaproponowali. 
Okazało się, że gdzieś tam… Nie, nawet nie napisano 
tego w tym dokumencie. Bo ja zadzwoniłem sam na 
infolinię. Powiedzieli mi tak: „Jeżeli pana żona nie 
podpisze tego porozumienia, to cena będzie jeszcze 
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(senator K. Kleina) dobrze, Tadziu, dziękuję bardzo, z krasomówstwa 5, 
z wiedzy 3 z minusem. Tak mógłbym określić to, co 
wczoraj zobaczyłem, jak pan mnie pytał, i to, co pan 
dzisiaj mówi.

Ale chcę powiedzieć również coś pozytywnego. Ja 
nie wiem, czy państwo, ale ja zwróciłem na to uwagę. 
Ja już mam swoje lata i pamiętam, jak statki na redzie 
czekały, żeby cytrusy przyjechały. Pamiętacie pań-
stwo? Już wchodzi do portu, już jest. I co? Wczoraj 
pan premier też tak nam… No, to jest świetna retory-
ka: mam dla was, Polacy, również dobrą wiadomość, 
VAT na cytrusy będzie niższy 5%. I co? I można? 
Można. No, wprawdzie tylko na cytrusy…

(Senator Mieczysław Augustyn: A lokomotywy 
staniały?)

A lokomotywy nie staniały.
I teraz przechodzę do tego, co pan mówi. Cieszę 

się, że pan mi to powiedział, bo nie wiedziałem, że 
pan jest ekonomistą. Chcę powiedzieć tak: jeżeli mó-
wimy o inflacji na poziomie 2%, to ona i tak jest 
wyższa niż w latach poprzednich. Ja tam nie będę 
wchodził w to, czy korzystna, czy niekorzystna. Ja 
mówię o czym innym, Panie Senatorze i Szanowni 
Państwo, ja mówię o tym, że jeżeli inflacja jest 2% 
i będzie się liczyło lokomotywy, produkcję stali i inne 
rzeczy, to ona może być nawet 1,5%. Ale ceny żywno-
ści, ceny utrzymania… Ja podawałem liczby, jeszcze 
raz je odczytam, dotyczące dochodu rozporządzal-
nego i kosztów utrzymania. Dochód rozporządzalny 
wzrósł, ale najbardziej wzrosły koszty utrzymania: 
z 1 tysiąca zł do 1 tysiąca 600 zł. I to są fakty, które 
podaje GUS, Panie Senatorze.

Teraz co do wysokości podwyżek, różnych. Tutaj 
różni eksperci podają, że zrobiliście to państwo 34 
razy. A mówiliście, że nie będziecie podnosić podat-
ków. I tu macie rację: nie podnosicie ponoć podat-
ków, tylko różnego rodzaju opłaty. Opłata emisyj-
na. Przecież głównym problemem Polski jest dzisiaj 
atmosfera, powietrze. Co te problemy głównie po-
woduje? No, opalanie węglem. A kto będzie płacić 
opłatę emisyjną? Kierowcy. Wy, zamiast upraszczać 
pewne mechanizmy, komplikujecie je, zwiększając 
obciążenia.

Panie Senatorze Mróz, ja bym proponował to, 
o czym mówił pan senator Kleina. Ja wiem, że historia 
jest nauczycielką przyszłości. I wiele błędów zostało 
w poprzednich latach zrobionych. Tak że już się nie 
odwołujcie… My chcemy rozmawiać o tym, co wy 
robicie. I jakkolwiek pan by to nazywał, jeśli by nie 
było tej ustawy, to w dniu 31 grudnia skończyłby się 
23-procentowy VAT.

A jeśli chodzi o kwestie ucieczek, obiecanek, to 
niech pan już sobie to zachowa w pamięci, niech pan 
wyciąga wnioski. Ale w dyskusji, tej, w której mówi-
my o dzisiejszej sytuacji, proponuję, żebyśmy mówi-
li… To jest to, o czym mówi pan senator Kleina: roz-

że tak powiem, dłuższej operacji, ale myślę, że warto 
do tej sprawy wrócić.

Patrzę, czy jeszcze czegoś tutaj nie… To chyba 
wszystko, co chciałem w tym kontekście powiedzieć.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Akurat 10 minut 
minęło.)

10 minut minęło.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
(Senator Stanisław Kogut: To tyle.)
(Senator Leszek Czarnobaj: To pięknie.)
To w takim razie dziękuję bardzo panu marszał-

kowi i Wysokiej Izbie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj obiecywał nam, że nie bę-

dzie po raz drugi zabierał głosu.
(Senator Leszek Czarnobaj: To 4 minuty.)
Kolejna niespełniona obietnica, właściwie złama-

na obietnica.
(Senator Marek Pęk: To są obietnice Platformy.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ażeby dotrzymać słowa, to powiem, że będę mó-

wił przez 4 minuty. (Wesołość na sali) Tam mówiłem 
ok. 30 sekund, więc postaram się, Panie Marszałku, 
mówić przez 4 minuty. Myślę, że będzie krócej. To à 
propos dotrzymywania słowa.

Szanowni Państwo, jeszcze kilka słów. Panie 
Senatorze, wczoraj podczas debaty pan mnie zapytał, 
czy ja oglądałem wystąpienie pana premiera, premie-
ra wszech czasów, jak to pan wczoraj powiedział. Ja 
wczoraj mówiłem: no, Boże, wreszcie mamy, wreszcie 
mamy premiera. Obejrzałem to sobie wczoraj. I żeby 
nie wdawać się w wielką dyskusję, bo przecież pań-
stwo co innego widzicie i ja zapewne co innego, to 
jest rzecz normalna…

(Senator Andrzej Pająk: Widzieli to samo, tylko 
słyszeli…)

Tak, widzieli, tak…
(Senator Alicja Zając: Sercem i rozumem.)
I chcę powiedzieć, żeby już długo o tym nie 

mówić, bo to jakby wpisuje się w to, o czym pan 
powiedział przed chwilą – za chwilę odniosę się 
jeszcze do 2 fragmentów – w taki sposób, w jaki 
powiedział mój profesor od języka polskiego, kie-
dy mojego fantastycznego kolegę, który dzisiaj jest 
świetnym prawnikiem, wyrwał do odpowiedzi. Ten 
kolega opowiadał, mówił o kwitnącej Polsce, o tym, 
o tamtym, o wszystkim, na co profesor powiedział: 
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(senator L. Czarnobaj) owego. Wszystkie te opłaty jednak obciążają kolejne 
grupy zawodowe.

Leszek Czarnobaj wspomniał też o cenach energii 
elektrycznej, powiedział, że teraz pójdzie do tego swo-
jego zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy i powie mu, że 
ceny energii… że już nie będzie tego wzrostu. Proszę 
państwa, to jest nieprawda. A przynajmniej ja w to 
nie wierzę. Dlatego, że dzisiaj gros przedsiębiorstw 
umowy na przyszły rok ma już pozawierane…

(Senator Leszek Czarnobaj: Już podpisane, tak.)
…już podpisane. I co w tym momencie? 

Przyjmiemy ustawę, na podstawie której anulujemy 
dziesiątki czy setki tysięcy umów na dostawę energii 
elektrycznej dla przedsiębiorstw?

(Senator Mieczysław Augustyn: Kto podpisywał?)
Zwłaszcza że kiedy się pana premiera czy pana 

ministra Tchórzewskiego pyta o te ceny energii, to pa-
nowie zaczynają lawirować. Zaczynają pływać. I się 
okazuje, że może obniżą ceny dla pana Kowalskiego, 
który ma gospodarstwo domowe, ale jak ma firmę, 
to już nie obniżą.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przed podwyż-
kami…)

I tak naprawdę nikt dzisiaj nie wie, co z tym zro-
bić, bo polityka energetyczna rządu doprowadziła do 
drastycznego wzrostu cen energii, i tak najwyższych 
w Europie. Musimy to sobie uświadomić: mamy naj-
wyższe ceny energii w Europie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przed podwyż-
kami…)

No tak, przed podwyżkami. Zakładam, że pod-
wyżki weszły w życie.

Była tutaj dyskusja o tym, jak się rozwija na-
sza gospodarka, w jakim tempie. Panie i Panowie 
Senatorowie, gospodarka stoi na 3 filarach: eksport, 
inwestycje i konsumpcja. My dzisiaj mamy taką sy-
tuację, że możliwości konsumpcji się wyczerpują, bo 
cena koszyka usług podstawowych wzrosła z 1 ty-
siąca do 1 tysiąca 600 zł. Konsumpcja ma już swoje 
ograniczenia.

Inwestycje swoją polityką skutecznie zabiliście, 
a teraz, podnosząc ceny energii elektrycznej, zabije-
cie eksport, bo nasze przedsiębiorstwa przestaną być 
konkurencyjne na rynku.

Senatorowie Mróz i Gawęda klasycznie odwracają 
kota ogonem. Mówią, że od stycznia będzie 1 punkt 
procentowy więcej i że to nie jest wzrost, to raczej 
nie jest spadek. To nie to samo. To nie to samo. Od 
razu, momentalnie jest mydlenie oczu, mówienie, 
że obniżono ZUS, co w praktyce, jak mi meldują 
przedsiębiorcy, jest fikcją, i obniżono CIT do 9%, co 
dotyczy marginalnej liczby podmiotów w Polsce i jest 
raczej działaniem PR-owym niż rzeczywistym dzia-
łaniem na rzecz poprawy efektywności gospodarczej.

W pewnym momencie usłyszałem zdanie, że za 
poprzednich rządów luka VAT-owska, te 40 miliar-

mawiajmy o dzisiejszej sytuacji dotyczącej podatków, 
obciążeń dla Polaków, wzrostu cen żywności, tego, 
jak one wpływają… Itd., itd. A mówienie cały czas: 
a pamiętacie, 2 lata temu, 5 lat temu, 6 lat temu… To 
już dzisiaj nie chwyta. I dlatego chciałbym, żebyśmy 
rozmawiali o tym, co jest przedmiotem dzisiejszej 
debaty, o kosztach życia Polaków.

I na koniec, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 
jeszcze jedna kwestia. Pan senator Gawęda mówił: 
oczywiście, ścigaliście tych drobnych, a dużych zosta-
wialiście. Ja naprawdę zachęcam, szczególnie człon-
ków komisji finansów, do zapoznania się z artykułem 
pana profesora. Można się z nim nie zgadzać, ale 
warto się z tym zapoznać.

I ostatnia kwestia, a mianowicie ściganie tych 
małych. Ja wiem, że wy teraz ścigacie tylko tych du-
żych. Ale przez przypadek jeszcze chcieliście złapać 
tego mechanika, który tam za 5 zł żarówkę wymienił. 
I dlatego nie mówcie o takich kwestiach. Bo tego ro-
dzaju potknięcia będą zdarzały się w każdym czasie 
i o każdej porze. I tego rodzaju kwestie nie budują 
całego obrazu. To są sytuacje jednostkowe. Mam 
nadzieję, że ściganie tego mechanika czy elektry-
ka samochodowego za 5 zł jest pewnym epizodem, 
który raczej powinien uczyć, a nie być przykładem. 
I dlatego też nie uogólniajcie państwo różnego ro-
dzaju działań na podstawie jednostkowych zdarzeń. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ja z dużą uwagą wysłuchałem zwłaszcza wystą-

pienia senatora Kleiny, którego zawsze podziwiam 
za duże doświadczenie życiowe, ale też za to, że po-
trafi wyjść i z taką ogromną cierpliwością tłumaczyć 
kwestie, które dla wszystkich są oczywiste, tylko dla 
państwa senatorów z PiS wydają się nieoczywiste. On 
tak tłumaczy na każdym posiedzeniu. I trochę tak, 
szczerze mówiąc, rzuca grochem o ścianę.

Teraz powiem do pana senatora Czarnobaja: 
Leszku, mylisz się. Mylisz się. To nie były 34 opłaty, 
nie. To było 38 opłat.

(Senator Leszek Czarnobaj: A, to przepraszam.)
(Senator Jacek Włosowicz: Kto da więcej?)
Ostatnie wyliczenia wskazują, że 38. I tak, to się 

nie nazywa „podatek”. To się zawija w piękne po-
złotko i nazywa się to opłatą od tego, od śmego, od 
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(senator P. Termiński) (Senator Jan Rulewski: Ilu przedsiębiorstw to do-
tyczy?)

(Senator Leszek Czarnobaj: A ilu to dotyczy?)
Wprowadziliśmy mały ZUS. Wprowadziliśmy 

taki podatek bankowy, jaki obowiązuje w Wielkiej 
Brytanii, w Niemczech, we Francji, chyba w 85 kra-
jach Unii Europejskiej. To są kolejne fakty.

Następna kwestia. Bardzo mnie zaniepokoiło to, 
co mówił pan senator Kleina. A co mówił pan senator 
Kleina? Mówił: podnieśmy podatek VAT na żyw-
ność, podnieśmy podatek VAT na leki. Bo co oznacza 
wprowadzenie jednej stawki VAT? To, że dzisiaj ceny 
żywności, które są… są…

(Głos z sali: No jakie? Śmiało.)
…które są opodatkowane stawką VAT…
(Senator Jan Rulewski: 7%.)
…8%…
(Głos z sali: Czemu go podpuszczacie?)
…będą, zgodnie z tym, co pan senator proponuje, 

opodatkowane stawką 16%. No, w waszym programie 
było: 3 razy 15, ale nawet wy z tego się wycofaliście. 
I warto być może tutaj powiedzieć, co chce zrobić 
Platforma Obywatelska. To nie będzie utrzymanie 
tego 1% więcej w przypadku podatku VAT na żyw-
ność czy leki, bo Platforma proponuje podwyżkę VAT 
o 100%. No bo właśnie to oznacza wprowadzenie 
stawki liniowej, niezależnie od tego, czy to będzie 
15%, czy to będzie 16%, o czym mówił pan senator 
Kleina, który jest tego wielgachnym zwolennikiem.

Tak na marginesie: największe przekręty nie są ro-
bione na różnicach w stawkach VAT, na tym, czy ktoś 
robi stawkę 8%, czy 23%, tylko te mafie VAT-owskie 
po prostu w ogóle nie płaciły VAT. To były lewe fak-
tury, to były słupy, że się tak wyrażę. Nieważne, jaka 
była stawka VAT, jaki był produkt czy jaka była usłu-
ga opodatkowana jakimkolwiek VAT. Ja się zgadzam, 
że oczywiście gdyby była jedna stawka podatku VAT, 
to pewnie to byłoby prostsze do rozliczenia, ale to nie 
miało nic wspólnego czy w większości nie miało nic 
wspólnego z mafiami VAT-owskimi, które w ogóle 
nie chcą płacić tego podatku.

I ostatnia kwestia, bo już nie mam czasu, a miano-
wicie ceny energii. No, Szanowni Państwo, tak, mamy 
pewien problem z cenami energii. Ale ten problem jest 
wynikiem tego, że zostało podpisane porozumienie 
paryskie – nie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – 
które wymusza bardzo duże opłaty za emisję CO2. 
Możemy oczywiście mówić, że my nagle wprowa-
dzimy zieloną energię, ale rzeczywistość jest taka, 
że dzisiaj podstawowym surowcem energetycznym 
jest węgiel, czy nam się to podoba, czy nam się to 
nie podoba.

(Głos z sali: I chcecie to utrzymać.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Węgiel rosyjski.)
I tego nie da się zmienić w ciągu roku, 2, 3 lat, 

można to zrobić w ciągu 30 lat. Bo my dzisiaj stoimy 

dów to była patologia. Rząd PiS aż powołał specjalną 
komisję. Mówię o komisji pana posła Horały. No ale 
jak jest 41 miliardów luki VAT-owskiej za rządów PiS, 
to jest idealnie. To jest po prostu proces gospodarczy. 
Może tu też należałoby powołać jakąś komisję śle-
dzą? Dlaczego rząd PiS nie usunął tych 41 miliardów 
luki VAT-owskiej, skoro te same miliardy w latach 
poprzednich były patologią, zaniedbaniem i jakąś 
straszną bolączką?

W dyskusji było powiedziane, że pan premier za-
powiedział, że spadnie podatek na cytrusy do 5%.

(Głos z sali: VAT-owski.)
VAT-owski. Ja to pamiętam. Na redzie stoją statki, 

tylko ci źli stoczniowcy protestują i nie chcą tych 
statków rozładować.

Wczoraj, proszę państwa, był protest rolników. 
Oni protestują, bo nie mają gdzie sprzedać swoich ja-
błek, swoich warzyw. I teraz pytanie. Czy my chcemy 
wspierać import cytrusów do Polski kosztem naszych 
producentów warzyw i owoców? Tak chyba należy 
odebrać zapowiedź pana premiera Morawieckiego. 
(Oklaski)

Ostatnie pytanie. To będzie naprawdę ostatnie 
zdanie. Panie Ministrze, to jest właściwie pytanie 
do pana. Pański rząd informuje na prawo i lewo 
o doskonałej sytuacji budżetowej. Co otworzę ga-
zetę, to czytam, ile to mamy nadwyżki budżetowej. 
Nie mówi się nawet, że mamy mniejszy deficyt, ale 
mamy nadwyżkę. I ja czytam, ileż to pieniędzy na 
koniec I, II, III kwartału się zgromadziło. No i mam 
pytanie do pana ministra. Panie Ministrze, po co 
wam kolejne 8 miliardów? Czemu chcecie zabrać 
Polakom kolejne 8 miliardów, skoro macie górę pie-
niędzy, z którymi, jak rozumiem, nie wiecie co ro-
bić? Po co wam te pieniądze? Może jednak nie należy 
zmieniać ustawy VAT-owskiej? Można zostawić te 
stawki do końca roku, a od stycznia niech 8 miliar-
dów pozostanie w kieszeniach Polaków. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.
Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan senator Czarnobaj mówi, że trzeba patrzeć na 

to, co się robi, a nie na to, co się mówi. No właśnie. Co 
zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości? Obniżył podatek 
CIT dla małych przedsiębiorstw. On jest najniższy 
w całej Unii Europejskiej.
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(senator K. Mróz) stawienie na tym samym poziomie. Można w to się 
bawić i budować różne figury retoryczne, natomiast 
zostaje podatek VAT w wysokości 23%. Powiem, że 
jestem tym trochę zawiedziony. Bardziej byłbym za-
dowolony, gdyby podatek został obniżony albo gdyby 
została przywrócona… No, nieważne, jak to nazwać, 
ale gdyby w przyszłym roku stawka podatku VAT 
wynosiła 22% albo jeszcze mniej, bo ja przynajmniej 
stoję na stanowisku, że obniżanie podatków general-
nie jest korzystne dla gospodarki. Jednak oprócz wy-
sokości podatków… I mam nadzieję, że w kolejnych 
latach – tutaj się zwracam do pana ministra – będzie 
możliwość dalszego obniżania podatków, a także 
będzie możliwość obniżania deficytu budżetowego. 
Bo cieszymy się z tego, że deficyt budżetowy jest 
rekordowo niski, ale musimy pamiętać, że jednak jest 
to ciągle deficyt. Prawda? A więc byłoby oczywiście 
lepiej – na razie jest to mało możliwe, niestety – było-
by dużo lepiej, gdyby nie było deficytu, gdyby budżet 
był po prostu zrównoważony. To jest na pewno ważny 
cel. I opozycja na pewno – czy być może – wtedy by 
wreszcie rząd pochwaliła, gdyby taki cel udało się 
zrealizować.

Ale jeszcze jedna sprawa jest bardzo ważna, o któ-
rej w tej dyskusji nie było za wiele mowy, a miano-
wicie kwestia uproszczenia systemu podatkowego. 
Znowu możemy się przerzucać słowami, spierać, czy 
ten system został trochę uproszczony, czy nie, można 
pokazywać jedne i drugie przypadki. No, jest pewna 
pokusa, także dla rządzących, żeby, że tak powiem, 
coś kamuflować czy nazywać pewne dodatkowe opła-
ty jakimiś innymi słowami. Jednak na pewno potrzeb-
ne jest – i to najlepiej byłoby robić we współpracy 
z opozycją – realne uproszczenie przepisu, realne 
uproszczenie i zróżnicowania stawek podatkowych, 
i różnorodności różnych danin, nazwijmy to, publicz-
nych. To jest bardzo potrzebne.

I teraz jeszcze słowo do pana senatora Termińskiego. 
Co do tego, że my tutaj, po naszej stronie, nic nie ro-
zumiemy czy niewiele rozumiemy z tego, jaki jest 
związek pomiędzy podatkami, daninami a choćby 
programami socjalnymi, które rząd realizuje… No, 
rozumiemy to, bo przecież jest to zupełny elementarz. 
Wiadomo przecież, że rząd nie produkuje dóbr, nie 
produkuje bogactwa, tylko dzieli, a więc, żeby reali-
zować programy socjalne, które, jak na razie przynaj-
mniej, w sposób bardzo znaczący i zauważalny – i to 
nawet państwo przyznajecie – ograniczyły obszary 
biedy w Polsce… No, ale to ma oczywiście swoją 
cenę. Płacimy za to z podatków, innej możliwości 
nie ma. Jednak podwyższanie podatków oczywiście 
wpływa na gospodarkę w niekorzystny sposób, a więc 
ważne jest, aby zachować pewien balans pomiędzy 
tymi programami socjalnymi, powiedzmy, pomiędzy 
jakąś wrażliwością społeczną rządu a sprawami go-
spodarczymi. I niewątpliwie jest taki czas, kiedy… 

przed dylematem, że albo będzie energia z węgla, albo 
tej energii po prostu nie będzie.

(Głos z sali: Nie będzie.)
No, po prostu nie będzie.
(Głos z sali: Z węgla rosyjskiego?)
I, Szanowni Państwo, jeszcze w zeszłym roku cena 

za prawa do emisji to było 5 euro, a dzisiaj to jest 
26 euro. No i to niestety przekłada się na ceny ener-
gii. A dlaczego? A dlatego, że to jest wynik polityki 
Unii Europejskiej, która widząc, że ceny emisyjne, 
ceny tych praw do emisji są bardzo niskie, zrobiła 
z tego instrument finansowy. I dzisiaj, już nie tak jak 
w zeszłym roku, gdy tymi prawami mogły handlować 
tylko elektrownie, czyli… Dzisiaj, chyba od stycznia 
bieżącego roku, jest to normalny instrument finanso-
wy i po prostu banki inwestycyjne, fundusze inwesty-
cyjne zaczynają inwestować w prawa do emisji. Ceny 
emisji poszły w górę. Oczywiście ekolodzy, te partie 
zielonych, Komisja Europejska się cieszą. Ale to jest 
dzisiaj przyczyna tego, że rząd, pan premier Mateusz 
Morawiecki i pan minister Krzysztof Tchórzewski 
robią, co mogą, abyśmy w tych trudnych narzuconych 
nam przez Komisję Europejską warunkach porozu-
mień klimatycznych utrzymali niskie ceny energii. 
Deklaracja pana premiera Mateusza Morawieckiego 
jest jasna: w przyszłym roku konsumenci nie zapłacą 
ani złotówki więcej za energię elektryczną.

(Senator Jan Rulewski: A kto zapłaci?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie konsumenci, ale 

podatnicy.)
(Głos z sali: Podatnicy.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.
(Rozmowy na sali)

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Kilka uwag, powiedziałbym, w takim duchu, do 

którego namawiał pan premier Morawiecki, a więc 
w duchu zaproszenia opozycji do współpracy i kon-
struktywnej dyskusji, ale także w duchu, w jakim 
tutaj pan senator Kleina swoje wystąpienie wygłosił, 
bo to wystąpienie w mojej ocenie właśnie też było 
w takim duchu, że pokazywało problemy, które sto-
ją przed nami, w zasadzie niezależnie od tego, kto 
rządzi. Można oczywiście się spierać, i tutaj bardzo 
ciekawa retorycznie była wymiana poglądów na temat 
tego, czy jest to obniżka, czy podwyżka, czy pozo-
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(senator A. Bobko) że pan prezydent jest za węglem, drugi minister, pan 
premier jest przeciwko węglowi… A ja powiem pań-
stwu tak: nasz miks energetyczny powinien być w taki 
sposób skonstruowany, żebyśmy wykorzystywali 
maksymalnie krajowe zasoby węgla, a resztę mieli 
w ramach energetyki odnawialnej. Tymczasem my 
dzisiaj wykorzystujemy zasoby węgla w Donbasie, 
w dawnych republikach Związku Radzieckiego, 
w dzisiejszej Rosji, i tak naprawdę sponsorujemy go-
spodarkę rosyjską, sprowadzając coraz większe ilości 
węgla z tejże Rosji, a jednocześnie zabijając własny 
miks energetyczny i zabijając możliwość obniżki cen 
energii w Polsce.

Senator Mróz powiedział jedno zdanie, jedno zda-
nie na sam koniec – aż je sobie zapisałem – że nie 
będzie podwyżki cen energii elektrycznej dla kon-
sumentów. No, albo jest to kolejna manipulacja, bo 
za chwilę się okaże, że konsument to jest tylko osoba 
fizyczna, albo może faktycznie wie coś, czego my nie 
wiemy. I ja teraz się pytam: czy stacja benzynowa 
jest konsumentem energii elektrycznej, czy nie jest?

(Rozmowy na sali)
Ja się pytam: czy huta szkła jest konsumentem 

energii elektrycznej, czy nie jest? Bo w mojej ocenie, 
jeśli napiszemy słowo „konsument” małą literą, to do-
tyczy to absolutnie każdego podmiotu zużywającego 
energię elektryczną w Polsce. Ale jeśli zaczniemy 
hamletyzować i próbować udowadniać, że konsu-
ment to tylko Kowalski na końcu, to te podwyżki cen 
energii dotkną nas wszystkich w przyszłym roku, 
i to bardzo, bardzo mocno, a cena koszyka dóbr pod-
stawowych wzrośnie nie do 1 tysiąca 600 zł, a do 1 
tysiąca 900 zł, do 2 tysięcy zł i przekroczy jakie-
kolwiek możliwości absorbcji przez polskie rodziny. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej debacie, która jest wysoce spolaryzowa-

na i w której występują przede wszystkim elemen-
ty oskarżycielskie, a mniej merytoryczne, brakuje, 
wydaje mi się, głosu zaangażowanego obywatela, 
a takim usiłuję w sprawach podatkowych, i nie tylko, 
być. Zaangażowany obywatel to też człowiek, który 
czerpie doświadczenia z przeszłości – jak mówię, po-
ruszam się w kontekście podatkowym – i obserwuje 
świat zewnętrzny. Może o tym świecie zewnętrznym, 
bo jest najbardziej znany, najmniej można mówić. Nie 
ma jednej doktryny podatkowej na świecie, i słusznie, 
bo byśmy ulegli całkowitej globalizacji.

Mam nadzieję, że w przyszłości, w kolejnych latach 
będzie możliwość większego odciążenia producen-
tów, przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i śred-
nich, którzy wnoszą ogromny wkład do gospodarki. 
Oni także już punktowo odczuwają to, że warunki 
do gospodarowania w Polsce stają się lepsze, ale cie-
szylibyśmy się, gdyby mogli to odczuwać jeszcze 
w większym stopniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński. Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Przemysław Termiński:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Moje poprzednie wystąpienie zacząłem od stwier-

dzenia, że podziwiam cierpliwość senatora Kleiny 
w tłumaczeniu zawiłości budżetu, zawiłości eko-
nomii. W kolejnym ruchu mieliśmy 2 wystąpienia, 
2 senatorów, mam wrażenie, że z 2 innych bloków, 
a jednak chyba z tego samego…

(Wesołość na sali)
…którzy zrozumieli absolutnie co innego. Senator 

Bobko – szacunek – zrozumiał, że senator Kleina 
nawołuje do dyskusji, do podjęcia dyskusji, do pod-
jęcia dialogu, do szukania rozwiązań, żeby uprościć 
system podatkowy. Co zrozumiał senator Mróz? 
Senator Mróz zrozumiał, że senator Kleina nawo-
łuje do podwyżki podatku. Myślę, że senator Kleina 
musiałby jeszcze raz wystąpić i jeszcze raz spróbować 
wyjaśnić, o co mu chodziło, bo nie do wszystkich 
chyba to dotarło.

(Senator Kazimierz Kleina: Szkoda czasu.)
Co do energii elektrycznej, o której tutaj była dys-

kusja… Proszę państwa, 3 lata temu przyjęto ustawę, 
która ograniczyła możliwość rozwoju energetyki od-
nawialnej w Polsce, w sposób drastyczny ją ograni-
czyła. Tymczasem ostatnie aukcje, jeśli chodzi o ceny 
energii, pokazują, że wiatraki są w stanie produkować 
energię po 150 zł/1 MWh, a elektrownie węglowe – 
po 350 zł/1 MWh. No i teraz ja się pytam: czy gdyby 
3 lata temu nie ograniczono możliwości rozwoju ener-
getyki wiatrowej i gdybyśmy dzisiaj w miksie energe-
tycznym mieli, nie wiem, 1/3 energetyki odnawialnej, 
to średnia cena energii byłaby niższa, czy wyższa? 
Proponuję wrócić do pierwszej klasy szkoły średniej, 
do zajęć z matematyki, i sprawdzić, co to jest średnia. 
I nie mam najmniejszych wątpliwości, że dzisiaj nie 
mielibyśmy najdroższej energii elektrycznej w Polsce.

Państwo opowiadacie cały czas o ratowaniu go-
spodarki. Słyszę, że jeden z ministrów jest za węglem, 
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(senator J. Rulewski) sam nie oczyści – oczyści się je wtedy, kiedy po-
dejmiemy wspólnotowe działanie. Ale wspólnotowe 
działanie nie może polegać tylko na hasłach. Więcej, 
bywa, że system podatkowy scala naród. Tak się 
niestety czy stety stało, że we Francji autostrady, 
które są istotą gospodarki – podstawą gospodar-
ki jest tam transport – są prywatne i w ten sposób 
oczywiście zamknięte dla wielu, a w Niemczech 
nadal i ku zdziwieniu wszystkich – bezpłatne, bo 
jest realizowana zasada solidarnego państwa, bo 
jest realizowana zasada, według której każdy ma 
do tego dostęp, każdy ma możliwość korzystania 
z tego. I na tę autostradę składają się niemieccy po-
datnicy. Podobnie jest w Szwecji i w Danii. Warto 
o tym pamiętać, gdy rozmawiamy o tym, gdy jeste-
śmy podpuszczani przez dziennikarzy, którzy nie 
potrafią prowadzić debaty podatkowej i zaczynają 
wszelkie debaty polityczne od pytania: kiedy pan 
obniży podatki? A jest prawdą, że podatki w Polsce 
są jednymi z najniższych w Europie. I może dlatego 
nie starcza czasem pieniędzy na to, żeby posprzą-
tać ulice czy ubezpieczyć je od klęsk pogodowych, 
m.in. od mrozu. Jak mrozy przyjdą, zapewne nasze 
autostrady będą znowuż zatkane.

Mówię to też dlatego, że żyjemy w wielkiej wspól-
nocie, wspólnocie, której cechą jest olbrzymia kon-
sumpcja. Ale jeszcze ważniejszą rzeczą jest sposób 
inwestowania, również przez państwo. Państwo jest 
istotnym elementem inwestycji. Państwo powiedzie-
liście, że inwestować należy w demografię. No, jakże 
wielkie to są sumy, jakże wielkie wyzwania. Zatem 
trzeba wiedzieć, z czego to wynika. I ja słyszę, że 
premier Morawiecki chwali się obniżkami podatków, 
a pan, Panie Mróz, mówi, że obniżyliście ubezpie-
czenia. To ja jeszcze raz powtarzam: stawki dla tych 
ubezpieczonych, powiedzmy, przedsiębiorców… 
Jakim prawem zabieracie tym, którzy 40 lat praco-
wali na swoją przyszłość, na swoje dożywocie? Wy 
im zabieracie i dajecie innym w imię populistycznej 
polityki. To nie jest instrument napędu. Instrumentem 
napędu jest inwestycja, i to nie każda inwestycja – 
bo komuniści też dużo zainwestowali, nawet przein-
westowali – tylko odpowiednia inwestycja. Pytam, 
gdzie są te samochody elektryczne, których miały 
być miliony w tym czy w następnym roku. Nie za-
uważyłem jeszcze nawet śrubki do tego samochodu. 
Trzydzieści…

(Senator Mieczysław Augustyn: Są w tych nowych 
mieszkaniach.)

A, dla dzieci. Ale to są japońskie, chińskie, a nie 
polskie, Panie Senatorze Augustyn… Ja o to pytam, 
bo to mogłaby być ta polska inwestycja, to mogłyby 
być te polskie 3 gr włożone w rozwój cywilizacji, 
w inwestycje, w dobrą zapłatę. 

Panie Marszałku, nie chcę prowadzić takiej de-
baty…

Tu muszę polemizować z senatorem Czarnobajem, 
choć obok siebie siedzimy i jesteśmy wobec siebie 
bardziej serdeczni niż, jak wydawałoby się, z sena-
torem z „Solidarności” Mrozem. Otóż pani Margaret 
Thatcher powiedziała, że jeśli państwo mówi o tym, 
że komuś coś daje, to znaczy, że najpierw musi 
komuś zabrać. Anglicy słyną z pięknych bon mo-
tów. Płacenie podatków nie jest kontrybucją, Panie 
Senatorze Czarnobaj – jest sposobem na urządzanie 
się społeczeństwa, w tym np. na realizację idei soli-
darności. 200 mil od brzegów Wielkiej Brytanii ist-
nieje kilka państw, milionowych wspólnot, w których 
są bardzo wysokie podatki i w których twierdzenie 
pani Margaret Thatcher, nawet jeśli to są środowiska 
protestanckie, przyjmowane było z obrazą przez te 
społeczeństwa. Mówię o Szwecji, Danii, Finlandii, 
Norwegii. Zresztą Margaret Thatcher uroczystego 
pogrzebu nie miała, więc jak ktoś liczy np. na pięk-
ny pogrzeb, niech się… Mówię zwłaszcza do tych, 
którzy są zwolennikami niskich podatków. Pan też, 
Panie Senatorze Mróz, nie zasłuży pan na uroczysty 
pogrzeb, zwłaszcza ze strony, przepraszam, związ-
kowców. No, odwracali się, gwizdali i jeszcze gorsze, 
obsceniczne sceny miały miejsce.

Ja też nie z tych powodów chciałem zabrać głos, 
przypominając nieco historii. Jak powiedziałem, 
sprawa proporcji podatkowych mieści się w tożsa-
mości narodowej i stąd m.in. zróżnicowanie w tym 
zakresie. Otóż tak się zdarzyło…To à propos tej de-
baty, żeby były tylko niskie podatki, czyli żebyśmy 
żyli na czyjś rachunek. Zdarzyło się w XVII wieku, 
a więc w zaczątku upadłości Rzeczypospolitej szla-
checkiej, która, podobnie jak my tutaj, głosiła hasła 
nieustannego obniżania podatków bądź w ogóle nie-
płacenia podatków, co prowadziło do tego że nawet 
królowie, na siłę ściągani do tego naszego ojczystego 
kraju, uciekali w tajemniczych okolicznościach… 
To właśnie szlachta, która, jak się okazało w tej de-
bacie, jeszcze istnieje, była przeciwna podatkom, 
jakimkolwiek podatkom, w tym zbieranym na obro-
nę granic, a nawet ich własności. I to spowodowa-
ło, Panie Senatorze Mróz – warto to wiedzieć, bo 
dzisiaj pełnicie władzę – że Karol XII, dzielny, ale 
przede wszystkim uzbrojony w państwowe armaty, 
które powstały z podatków szwedzkich obywateli 
czy też wówczas mieszkańców, rozbił 4 państwa, 
w tym polską szlachtę, która na odgłos szwedzkich 
armat nie tylko nie zdążyła wyjąć swoich szabli, 
ale wręcz uciekała ze strachu. I to jest ważne – siła 
państwa polega nie tyle na samych podatkach, co na 
sprawnym systemie podatkowym. I to nie jest praw-
da, że każdy podatek to jest kontrybucja. Podatek 
to jest forma organizowania wspólnoty. Nikt sobie 
środowiska nad swoim domkiem czy mieszkaniem 
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(senator J. Rulewski) (Senator Kazimierz Kleina: Ustawa go obniża au-
tomatycznie, bo to było na czas określony.)

Tak, tak, ta obietnica zapisana była w ustawie, 
ponieważ zagwarantowano, że jest to rozwiązanie 
czasowe. Wzrost wrócił, i to wrócił wtedy, kiedy do 
władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo kryty-
kujące tamten ruch i obiecujące, że absolutnie obniży 
ten podatek z powrotem do 22%. A więc proszę się 
nie dziwić, że wszyscy dzisiaj do tych słów wracamy. 
No, gdybyście państwo tego nie obiecywali, to my 
byśmy pewnie nie mieli podstaw, by do tego wracać. 
Ale te obietnice zostały złożone i dzisiaj nie są do-
trzymywane, choć sytuacja budżetowa na to pozwala, 
absolutnie na ich dotrzymanie pozwala. Skoro więc 
się tego nie robi, to rodzi się pytanie i o prawdomów-
ność, i o wartość waszych obietnic, i o to, na co te 
pieniądze mają być przeznaczone.

Druga kwestia, do której chciałbym się odnieść, 
to słowa pana senatora Mroza, któremu pewnie za-
wdzięczamy podniesienie temperatury dzisiejszej de-
baty. Panie Senatorze, ja myślę, że się zgodzimy co do 
tego… Bo był pan na tym posiedzeniu komisji tak jak 
i ja i słyszał pan – no, jest pan przewodniczącym, więc 
mogę pana też w tej roli przywołać na świadka – jak 
przedstawiciel ministerstwa w czasie naszej debaty 
komisyjnej mówił, że za 20% tej podwyżki odpowia-
dają opłaty i kwestie klimatyczne. Za 20%. A więc 
zasłanianie się tym teraz jest absolutnie nadużyciem. 
Trzeba mówić precyzyjnie – ja się z panem zgadzam 
– że to jest kwestia 20%, a cała reszta jest wynikiem 
błędnych decyzji, błędnego zarządzania. O OZE 
była tutaj mowa, ja tylko dorzucę łączenie sektora 
energetycznego z wydobywczym i pociągnięcie jego 
rezultatów finansowych w dół. Popatrzcie państwo 
na giełdę, jak w WIG20 wyglądają notowania spół-
ek energetycznych, które, jak wiemy – a kibicujemy 
tym spółkom energetycznym – mają do wykonania 
gigantyczne inwestycje, także ze środków unijnych, 
do czego potrzebny jest wkład własny. Wobec takich 
wyników, wobec takiego spadku na giełdzie te spółki 
w sposób oczywisty nie mają pieniędzy, a inwestycje 
muszą iść i muszą się rozwijać. Skąd te pieniądze 
wziąć, jak nie z rynku, jak nie od ludzi i od firm? 
To jest istota tej podwyżki, to o to chodzi. A więc 
ten błąd, ta, nawet bym powiedział, pokusa, której 
państwo ulegliście… Ja dobrze pamiętam nasze rządy 
i to, że wtedy też był taki pomysł, żeby elektrownie 
połączyć z kopalniami. Tak, taki pomysł był. Tylko że 
wtedy sektor energetyczny bronił się rękami i nogami, 
wykazując, że to go zrujnuje. Myśmy tej pokusie nie 
ulegli, a państwo to zrobiliście – i mamy to, czego 
myśmy się bali, a wyście tego nie uwzględnili jako po-
ważnego ryzyka, które ostatecznie uderzy w samych 
konsumentów, wszystkich konsumentów, niezależnie 
od tego, jak będziemy przekładali te pieniądze. Bo 
pamiętajmy, że projekt rekompensat obejmuje tylko 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję.)
…nie chcę liczyć, ile tych podatków podniesiono, 

ile zmniejszono. Jedno jest pewne: nie można żyć na 
kredyt, bo kredyt do spłaty zawsze będzie wyższy niż 
jego podstawa, niż wkład w ten kredyt. A za rządów 
PiS niestety zadłużenie kolejny raz wzrosło o 1,5%, 
co oznacza, że będziemy musieli spłacać prawdopo-
dobnie 2%. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Senatorowie!
No, nic tak nie rozognia dyskusji jak rozmowa 

o podatkach, to oczywiste. Nie należy się więc dzi-
wić, że jest ona dzisiaj gorąca i że sięgamy po różne 
podstawy aksjologiczne itd.

Chciałem się odnieść tylko do dwóch rzeczy, ale 
pan senator Rulewski sprowokował mnie i jednak 
zacznę od trzeciej. Otóż jest mi bliski ten pogląd, 
że podatki trzeba nakładać, że trzeba mądrze je 
dzielić, tak aby realizować różne dzieła, załatwiać 
sprawy ważne dla całego społeczeństwa. A że jest 
to czynność niemiła, zawsze budziła i budzić będzie 
kontrowersje, tym większe że… Bo ja rozumiem 
wypowiedź pana senatora Rulewskiego całościowo. 
Otóż nie ma przekonania, że pobierane podatki są 
właściwie, sprawiedliwie dystrybuowane, rozdzie-
lane w sposób efektywny, i że tak naprawdę służą 
one wzrostowi i trwałemu wydobywaniu ludzi znaj-
dujących się w trudnym położeniu na powierzchnię 
samodzielnej egzystencji opartej na własnej pracy, na 
własnych dochodach. To jest oczywiście trudne, ale 
nie miejsce tutaj na tę debatę.

Ale chciałbym przypomnieć o dwóch sprawach, 
które są ważne w odniesieniu do tej ustawy.

Pierwsza. Platforma Obywatelska, podnosząc 
podatek VAT z 22 do 23%, robiła to w sytuacji naj-
większego światowego kryzysu finansowego i naj-
większych trudności finansowych, jakie przeżywało 
nasze państwo. Często się podkreśla, że wtedy za-
dłużenie Polski wzrosło – bo wzrosło – ale to była 
cena tego, byśmy utrzymali ten minimalny wtedy 
i jedyny w Europie wzrost gospodarczy i byśmy jakoś 
łagodniej przeszli przez ten kryzys. Za darmo nie ma 
nic, dlatego wtedy trzeba było podnieść ten podatek. 
Ale była złożona obietnica, że jeżeli sytuacja wróci 
do normy, jeżeli wróci wzrost, to ten podatek będzie 
obniżony.



82
68. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (cd.)

(senator M. Augustyn) o 3,5 miliarda zł pomiędzy 2016 a 2017 r., bo tu są 
dane za zamknięte lata. Czyli w złotówkach to jest 
o 3,5 miliarda zł mniej. Znacznie lepiej wygląda to 
w relacji do produktu krajowego brutto, bo mówimy 
tutaj o spadku, który jest bardzo znaczący: relacja 
kwoty, o której mowa w ustawie o finansach pu-
blicznych… państwowy dług publiczny przeliczony 
po kursach średnich i pomniejszony o wartość środ-
ków na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 
w kolejnym roku budżetowym na koniec 2017 r. 
ukształtował się na poziomie 47,7% PKB. To jest 
poniżej 48%, progu określonego w regule stabili-
zującej. Na koniec 2016 r. – powiem to, żebyście 
państwo senatorowie mieli te dane – to było 49,4%. 
Tak więc mamy spadek w relacji do PKB z 49,4 do 
47,7%, w związku z czym absolutnie nieuprawnio-
na jest teza, która tutaj wybrzmiała w dyskusji, że 
dług publiczny rośnie. On spada zarówno w relacji 
do PKB, który nam znakomicie rośnie, jak i kwoto-
wo. Warto to wiedzieć, aby nie wprowadzać opinii 
publicznej w błąd.

Ta ustawa zawiera bardzo istotny element, istotny 
mechanizm powrotu do stawek z 2011 r. W 2011 r. 
rząd Donalda Tuska podniósł stawki VAT z 22% do 
23% i z 7% do 8%. Tak? W ustawie jest zapisany 
mechanizm, kiedy możemy wrócić do tych stawek 
z 2011 r. Otóż są ustawowo określone warunki, kiedy 
to się stanie – kiedy dług publiczny spadnie poniżej 
43% produktu krajowego brutto i kiedy odchylenie od 
PKB będzie na poziomie 6%. Myśmy na posiedzeniu 
komisji finansów publicznych zadawali panu mini-
strowi pytanie, kiedy według wyliczeń i projekcji, 
które przygotowuje Ministerstwo Finansów, to może 
nastąpić. Zostawię panu ministrowi odpowiedź na 
to pytanie. Pan minister ma ze sobą wszystkie dane. 
Mogę państwu powiedzieć, że wkrótce. A konkretne 
terminy wynikające z projekcji przygotowanych przez 
Ministerstwo Finansów zostawię… Tę przyjemność 
zostawię panu ministrowi.

Tak więc ta ustawa zwiera plan powrotu do stawek 
z 2011 r. Ta ustawa jest bardzo wyważoną ustawą. Nie 
odchodzimy przecież od mechanizmu corocznego 
przedłużania okresu obowiązywania tych stawek, 
które w 2011 r. zostały podniesione, na rzecz mecha-
nizmu, który został wpisany do ustawy. To bardzo 
ważna informacja.

Sprostowawszy informację o długu publicznym, 
muszę się jeszcze odnieść do kwestii, która była po-
ruszona w wystąpieniu mojego przedmówcy, czyli 
kwestii wzrostu cen energii, i zwrócić uwagę na to, 
czym się chwalił rząd Donalda Tuska. Sukcesy to 
były, kiedy sprzedawaliśmy certyfikaty CO2 innym 
krajom, uzyskując z tego dochód. Były z tego miliar-
dowe dochody. Teraz nie mamy tych certyfikatów. 
Tyle tytułem odniesienia się do wystąpienia pana 
senatora Augustyna.

rok 2019. A co dalej? Co, do końca świata będą te 
dopłaty? No przecież nie.

Tak więc wszyscy wiemy – nie wiem, jak rząd 
z tego wybrnie – że to są ewidentnie 2 błędne decyzje: 
ta dotycząca OZE i ta dotycząca polityki energetycz-
nej. Można by się powyzłośliwiać i popatrzeć, jak 
zmieniały się zarządy spółek, ile tam było błędnych 
decyzji personalnych, ile odpraw itd., itd. Za to też 
oczywiście trzeba zapłacić, za tę karuzelę stanowisk, 
za tych bardzo wysoko opłacanych ludzi, którzy by-
najmniej nie są menedżerami.

Proszę państwa, i na koniec chciałbym jeszcze 
jedno dodać. Panie Senatorze, oczywiście te 20%, 
które rzutuje na cenę energii, to nie jest mało. Tyle 
tylko, że dla uczciwości dodajmy, o co idzie gra. 
Przecież nie o to, żeby komukolwiek robić trudności 
ani żeby Polakom na złość zrobić, tylko o to, żeby 
w Polsce co roku z powodu zanieczyszczonego po-
wietrza umierało mniej ludzi. Bo dzisiaj ich umiera 
do 50 tysięcy. O ich życie, o nasze życie troszczy się 
Unia. My, będąc w niej, zgodziliśmy się na to, że to 
ważna sprawa, wymagająca wysiłku, wymagająca, 
niestety, poniesienia pewnych nakładów, kosztów itd. 
A to już każdy musi zrobić we własnym zakresie. Oby 
jak najmądrzej.

Zatem zawsze będę się sprzeciwiał takiemu argu-
mentowaniu tutaj, że jakaś zewnętrzna Unia robi coś 
jakiemuś państwu na złość. No, tak nie jest. Są okre-
ślone cele, wspólne dla nas, ważne w tym wypadku. 
Idzie o czyste środowisko, przecież nasze środowisko, 
nasze własne, polskie. Więc prosiłbym, żeby jak się 
mówi o tych decyzjach unijnych, to jednak zawsze 
mówić, jakie cele za nimi stały, co chce się osiągnąć. 
Bo wtedy łapiemy tę równowagę, o którą chodzi, 
w ocenach naszej wspólnej Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Należy sprostować kilka tez, które w tej debacie 

zostały powiedziane.
Przede wszystkim tezę o tym, że dług publicz-

ny rośnie. No, dane, które mam przed sobą – to są 
dane ze Strategii Zarządzania Długiem Sektora 
Finansów Publicznych w latach 2019–2022, przygo-
towane przez Ministerstwo Finansów – jasno poka-
zują, że prawda jest zupełnie inna. Tutaj mamy do 
czynienia ze spadkiem długu w ujęciu nominalnym 
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(senator G. Bierecki) będziemy mieli firmy w tej samej branży, z których 
jedna będzie miała prąd tańszy o 30% od drugiej, no 
to ta z droższym prądem wypada z rynku. To jest 
plajta. Nie ma innego wyjścia. Do firmy państwowej 
można dosypać pieniędzy. Do prywatnej – nie. Tak że 
bardzo proszę poważnie potraktować to moje pytanie: 
czy w związku z tym, że rząd jednak wycofuje się 
z podwyżki energii, będzie można również unieważ-
nić te wszystkie umowy z energetyką na przyszły 
rok, które zakładały podwyżkę cen prądu dla firm? 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski. Po raz drugi, tak? 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Bierecki, dziękuję, że pan nie 

przywołał mojego nazwiska jako polemisty, ale 
polemizował pan ze mną odnośnie do długu. No, 
muszę sprostować pańskie wypowiedzi, co sprawia 
mi przykrość, ponieważ uważam, że pan się na go-
spodarce… prowadzi tutaj, z ramienia Senatu, naj-
ważniejszą z komisji. Najnowsze dane wskazują, że 
dług publiczny Polski wzrósł o 27 miliardów zł. Jeśli 
pan myli terminy „przyrost długu” i „wielkość bez-
względna przyrostu”, to… Pan ma rację, podobnie 
jak pani minister, która tu nam różne zasłony dymne 
wobec moich pytań stawiała. Rzeczywiście, jest tak, 
że przyrost, względna prędkość przyrostu zmalała, 
ale przyrost ma miejsce i wynosi w tym roku już 
27 miliardów zł. To jest 500+ i jeszcze inne dodatki.

Co więcej, Panie Senatorze, Panie Przewodniczący 
Komisji i Panie Senatorze Sprawozdawco, w tym 1/3 
długu to jest oddawanie pieniędzy zagranicy. Skoro 
państwo wykazujecie taką troskę o zwalczanie zagra-
nicy… Że drenuje… A tutaj ustawowo zobowiązujecie 
Polskę do tego, żeby zagranicy oddawała stosowne, 
wysokie odsetki.

I powiem jeszcze więcej: w tym długu nie ma 
długu wobec emerytów. Przecież składki są kapita-
lizowane. Jest obietnica, że będą wypłacane. I w tym 
długu to też nie jest ujęte. I dlatego to właśnie… O tyle 
pan senator Mróz ma rację, że to rzeczywiście za 
te długi zapłacą emeryci. Dziś można powiedzieć, 
że każdy z nas, nawet ten, co się urodzi w ramach 
programu 500+, już jest obciążony 26 tysiącami zł.

I gdy mówimy o polityce podatkowej, to nie mo-
żemy abstrahować od tego, że my możemy mieć ła-
godniejszą, surowszą politykę podatkową, ale długi 
musimy spłacać. Wprawdzie są dyskusje, czy nie 
jest korzystne zadłużanie się na rzecz innych po to, 
żeby się rozwijać. Robią to – nie chcę tu chwalić – 
Amerykanie na pewno, Anglosasi od setek lat: zadłu-

Dane o kwotach – jakie to kwoty uzyskane zostały 
w wyniku sprzedaży tych certyfikatów, a także…

(Senator Krzysztof Mróz: Po jakich cenach?)
Słucham?
(Senator Krzysztof Mróz: I po jakich cenach?)
I po jakich cenach? A także o zaangażowaniu 

grupy, która jest w tej chwili przedmiotem zainte-
resowania prokuratury, z tego co wiem. Tak? Tak że 
mamy tutaj do czynienia z działalnością przestępczą 
w obrocie tymi certyfikatami. Zapewne pan minister 
będzie w stanie to przedstawić bądź przedstawi nam 
na prośbę do wiadomości senatorów. Taką prośbę do 
pana ministra kieruję. Myślę, że informacja, która 
pojawi się w przestrzeni publicznej, o sprzedaży tych 
certyfikatów w latach ubiegłych, o cenach, jakie były 
wtedy oferowane, i o aktualnych cenach tych certyfi-
katów, pozwoli nam określić, kto tę szkodę wyrządził. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Dyskusja jest dość długa i nie chciałbym wracać 

do wielu wątków, ale jeden temat jest tak aktualny, 
że jednak chcę się do niego odnieść. Chodzi wła-
śnie o ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. 
Wykazywaliśmy tutaj dużą troskę o ceny dla indy-
widualnych odbiorców, ale, proszę państwa, nie jest 
rzeczą mało ważną to, czy firmy wiedzą, po jakiej 
cenie będą kupowały prąd, w momencie, kiedy za-
czynają nowy rok rozliczeniowy. Tak naprawdę firmy 
swoją strategię na przyszły rok ustalały już miesiąc, 
2 miesiące temu. Była informacja, że prąd zdrożeje. 
Energetyka wystąpiła z propozycjami nowych umów. 
Ci, którzy uwierzyli ministrowi, że podwyżka bę-
dzie, podpisali takie umowy, z cenami wyższymi 
o 30–40%. I co teraz? Czy w związku z faktem, że 
podwyżki nie będzie, można uznać, że te umowy są 
nieważne i wracamy do starej ceny? Czy też należy 
uznać, że firmy, które zaplanowały swoją strategię, to 
są frajerzy i teraz za to zapłacą? Czy też należy uznać, 
że pan minister wprowadził przedsiębiorców w błąd, 
mówiąc o podwyżkach, i w tej chwili na dobrą sprawę 
te firmy mogłyby wystąpić z pozwem? No, bo potrak-
towały wypowiedź pana ministra poważnie, zaplano-
wały swoją strategię w oparciu o te informacje, a teraz 
poniosą wielkie straty. Są firmy, dla których koszt 
energii elektrycznej jest sprawą kluczową. I jeżeli 
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(senator J. Rulewski) …no, nieprecyzyjnie określony – tak bym powie-
dział. Pan senator Bierecki tutaj tajemniczo zapowie-
dział, że ktoś wie i ktoś powie, ale cokolwiek powie, 
to nie będzie to gwarancja, tylko będą to wyliczenia. 
Otóż ja jednak chciałbym przypomnieć, że Prawo 
i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej mówiło, 
że ta obniżka nastąpi niezwłocznie, że jest to jeden 
z zasadniczych punktów, takich samych jak np. pod-
niesienie dla wszystkich obywateli kwoty wolnej od 
podatku do 9 tysięcy zł chyba…

(Senator Leszek Czarnobaj: 8 tysięcy.)
…8 tysięcy zł dla wszystkich obywateli. Ta obiet-

nica nie została spełniona i pewnie nie zostanie.
Nie w tym rzecz. Jest tak, jak powiedział tutaj 

senator Augustyn, że gdyby takiej obietnicy nie było, 
to pewnie nikt by nie miał pretensji, że się nie obniża. 
No, różne są kierunki polityki w tym zakresie, ale ta 
obietnica nie została spełniona i ta ustawa również 
jej nie spełnia.

Co do energii – bo przy tej okazji dużo czasu 
poświęciliśmy sprawom cen energii elektrycznej – 
to chciałbym powiedzieć, że znajdujemy się w ja-
kimś świecie absurdu. No bo tak, z jednej strony 
koszty rosną, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. 
Spółki energetyczne mają podstawy do występowania 
o wzrost cen. Czy to ma być wzrost cen o 30%, czy 
nie o 30%, to jest inny temat – od tego jest Urząd 
Regulacji Energetyki, on się tym zajmuje – ale na 
pewno mają podstawy. Jeśli rząd chce zastosować 
jakieś wyrównania, ulgi, pomoc dla obywateli czy 
nawet dla małych firm, żeby im ulżyć, oczywiście 
również jest to możliwe. Jeżeli jednak cały ten plan 
ma polegać na tym, że spółki podwyższają ceny, na-
stępnie spółki zasilają specjalny fundusz, a z tego 
funduszu wypłaca się te rekompensaty, no to jeste-
śmy naprawdę w krainie absurdu. I państwo to, prze-
praszam za kolokwializm – mówię tu do koleżanek 
i kolegów z PiS – tak łykacie. Jakie to jest w ogóle 
podejście? O jakim profesjonalizmie to świadczy? Ale 
to nie koniec, to nie koniec. Po tej zapowiedzi Urząd 
Regulacji Energetyki słusznie stwierdza, że jeśli fir-
my mają ten 1 miliard zł, to po co podwyższają ceny. 
Mówią, że nie mają, dlatego podwyższają.

W związku z tym pan premier występuje i rado-
śnie oświadcza, że nie będzie podwyżek. Teraz nie 
wiadomo, dla kogo. On tam wspomniał chyba o tym, 
że dla Kowalskiego. Kowalskich jest w Polsce sporo, 
więc ci…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale niedużo…)
…nie zapłacą więcej. Nie wiem, jak będzie z po-

zostałymi.
Gdyby na tym był koniec, no to, powiedzmy so-

bie, powiedzielibyśmy: dobrze, mamy tutaj normalną 
politykę sterowania takiego już bardzo ewidentnego 
cenami, w sytuacji gdy wiadomo, że muszą zostać 
podwyższone, ale nie będą podwyższone, bo są wy-

żają się, a inni płacą za ich długi za pomocą kursu 
pieniądza, bo mają światowe pieniądze. Ale polska 
waluta akurat takiej rangi światowego pieniądza nie 
ma i dług powstał właśnie dlatego, że polityka finan-
sowa i gospodarcza państwa polskiego w ostatnich 
3 latach zmierzała niestety do osłabienia złotówki. 
I ten dług… Czyli dobro prawdziwych kapitalistów, 
rekinów finansjery na Zachodzie powstanie tylko na 
skutek zmiany kursu. Nic nie muszą robić, zmienia się 
kurs i Polska musi im wiele zapłacić. Dlatego z troską 
musimy patrzeć, przy okazji debaty budżetowej, na 
to, żeby nie zgubić tych istotnych, a mniej politycz-
nych kwestii.

Sprawa energii. Jako inżynier to powiem. Nie ma 
senatora Mroza, mało kto zauważa… PiS lokalnie, 
ale nie tylko lokalnie powiada, że musimy ratować 
węgiel, polskie złoto. No, jako technik powiem dzisiaj: 
złotem nie jest węgiel ani złoto nawet. Wanad i lit – to 
jest to, co ma rozwijać i rozwija cywilizację. Wanad 
jest – wagowo – 3 razy droższy niż złoto.

Chciałbym powiedzieć, że nadmierna ochrona 
właśnie, czyli nieefektywne podatkowanie, jak to 
nazywam, spowodowało jeśli nie upadek części prze-
mysłu chemicznego, to jego zamrożenie, m.in. moich 
zakładów. I to nawet „Solidarność” stawiała… Ceny 
energii węglowej, którą były napędzane zakłady, po-
łożyły te zakłady, jedne z największych zakładów. 
I powiem z przykrością: to jest nie do odbudowania. 
Nikt nie zbuduje już takich zakładów, jakie zbudowała 
najpierw Polska przedwojenna, wzmocniona później 
przez militaryzm niemiecki. I o tym też warto pamię-
tać. Ale to już jest polityka gospodarcza, która nie 
jest tematem dzisiejszego posiedzenia, więc ja się nie 
będę dalej wypowiadał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
I na koniec pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Czy na koniec, to się okaże.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Może pan kogoś 

sprowokować do kolejnych wypowiedzi, więc może 
proszę nie…)

No, będę się starał, ale…
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja dosłownie przyczynkarsko, dlatego że usta-

wa jak ustawa, zawiera pewne propozycje. Ja tylko 
chciałbym przypomnieć mimo wszystko, że ta ustawa 
odkłada obniżkę VAT na okres…

(Senator Jan Rulewski: Ad Kalendas Graecas.)
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(senator M. Borowski) Nie było żadnych wniosków legislacyjnych, dlate-
go nie pytałem pana ministra o chęć odniesienia się… 
Zgodnie z regulaminem minister ma prawo odnieść 
się do wniosków legislacyjnych, a takie wnioski nie 
były zgłoszone.

(Głos z sali: Czy był wniosek o odrzucenie usta-
wy? Co tu zrobić?)

(Głos z sali: Nie było.)
No, mieliście państwo czas na składanie wnio-

sków.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Zapowiadał takie 

ważne wystąpienie senator Bierecki… To dotyczyło 
i energetyki, i podatków, i różnych innych rzeczy, 
i myśmy w związku z tym nie występowali dalej, 
bo myśleliśmy, że w tych ważnych kwestiach będzie 
ważna odpowiedź ministra.)

No, ale był na to czas w komisji, pan minister był 
na posiedzeniu komisji.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to były jakieś 
nowe rzeczy, miały być nowe rzeczy, które były w ta-
jemnicy trzymane…)

Nic nie wiem o nowych rzeczach. Trzymam się 
regulaminu.

(Senator Kazimierz Kleina: Okej…)
Jeżeli byłyby wnioski o charakterze legislacyj-

nym, pan minister miałby prawo się do nich odnieść, 
ale takich wniosków nie było.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie damy rady takich 
wniosków zgłosić.)

No, nie damy rady…
(Senator Leszek Czarnobaj: A do debaty pan mi-

nister nie może się odnieść?)
(Głos z sali: Nieee…)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1028, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1028 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 4 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych omówiła projekt zmiany ustawy o po-
datku akcyzowym. Chodzi tu oczywiście nie o zmia-
nę całej ustawy, ale konkretnie o dwie grupy, czyli 
o płyn do papierosów elektronicznych oraz nowator-
skie wyroby tytoniowe. Pod określeniem „wyroby 
nowatorskie” kryje się tytoń spalany w przedzia-

bory, są wybory, więc nie będą podwyższone. Ale po 
wyborach oczywiście bańka pęknie.

Przepraszam, że trzeci albo czwarty raz to mó-
wię, ale na tym nie koniec, ponieważ właśnie dzi-
siaj… Aha, pan minister Tchórzewski oświadczył, 
że w związku z tym firmy energetyczne wycofają 
wnioski o podwyżki cen energii i sprawa się zakoń-
czy. Tyle że właśnie dzisiaj na posiedzeniu komisji 
sejmowej pan minister Tchórzewski oświadczył, że 
firmy energetyczne nie mają podstaw do wycofania 
tych wniosków…

(Wesołość na sali)
…w związku z czym te wnioski nie zostaną wy-

cofane. No, zatem mają podstawy. Co zrobi Urząd 
Regulacji Energetyki? Nie wiem. A zatem może będą 
te rekompensaty? Ale jak będą, to z jakich pieniędzy.

Proszę państwa, to jest farsa, to jest po prostu farsa. 
Nie wiem, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale 
senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, ludzie, że tak 
powiem, gotowi do refleksji, mający duże doświad-
czenie i wiedzę… Jak długo możecie to tolerować? 
No jak długo możecie tolerować takiego ministra, 
jak pan Tchórzewski, którego przez 3 lata nie stać na 
żaden plan energetyczny dla Polski na wiele lat? Teraz 
z okazji konferencji klimatycznej ni stąd, ni zowąd, 
z kapelusza ogłosił plan energetyczny. Co jest w tym 
planie energetycznym?

(Senator Wiesław Kilian: Węgiel.)
To, że do roku 2040 w miksie energetycznym 16% 

energii będą dostarczały elektrownie atomowe, do 
roku 2040.

(Senator Kazimierz Kleina: Jeśli nie będzie…)
Ponieważ 1 elektrownia atomowa, jeśli ma jakieś 

tam 2 bloki, to jest 1,5 MW, coś koło tego, a 16% to 
jest ok. 9 MW, oznacza to, że do 2040 r. wybuduje-
my ze 4 czy 5 elektrowni atomowych. To wszystko 
w tym naszym pięknym, dumnym kraju jest publicz-
nie prezentowane i państwo nie reagujecie, państwo 
przyjmujecie wszystko. To obraża inteligencję nas 
wszystkich, dumnych Polaków. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca…

(Głos z sali: Ale, Panie Marszałku, pan minister 
miał coś powiedzieć, zgodnie z zapowiedzią pana 
przewodniczącego Biereckiego…)
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) Senator Konstanty Radziwiłł:

Panie Marszałku, chciałbym zapytać, jakie orga-
nizacje wnosiły o… Jakie popierały projekt, a jakie 
z kolei się sprzeciwiały? Czy można by uzyskać in-
formacje na ten temat? Dziękuję.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Tak jak po-
wiedziałem, jeżeli chodzi o płyn do papierosów elek-
tronicznych, to wszyscy się zgadzali. A jeżeli chodzi 
o wyroby nowatorskie…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale, przepraszam, 
co to w ogóle były za organizacje?)

Już mówię. Dwie z nich były przeciwne tej 
legislacji, Business Centre Club oraz Imperial 
Tobacco. Obydwie – jedna to firma, druga to or-
ganizacja – reprezentował jeden przedstawiciel 
i obie były przeciwne utrzymaniu tej zerowej staw-
ki. Polskie Stowarzyszenie Producentów Tytoniu 
również nie popierało tej poprawki. Wszystkie po-
zostałe organizacje, czyli Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Tytoniowego, Instytut Gospodarki 
Rolnej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Krajowa 
Pracowników Przemysłu Tytoniowego, Polski 
Związek Plantatorów Tytoniu, Stowarzyszenie 
Obrony Praw Przedsiębiorców, „Lewiatan” 
i Krajowa Izba Gospodarcza, popierały przedsta-
wione propozycje.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan minister, bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To ja chciałbym jeszcze dopytać, czy w ogóle na 

posiedzeniu komisji ktoś rozważał to, że przedstawi-
ciele branży tytoniowej… Bo tak można powiedzieć, 
wszystkie te organizacje, które pan wymienił, albo 
bezpośrednio, albo pośrednio reprezentują branżę 
tytoniową. Czy mam rację? Tak?

(Senator Jacek Włosowicz: Tak.)
Czy w ogóle była dyskusja na temat pewnego 

kontekstu, który wynika z podpisania przez Polskę 
i ratyfikowania ramowej konwencji antytytoniowej 
WHO, która wprost zabrania wpływania czy nakazuje 
powstrzymywanie wpływu interesów handlowych 
branży tytoniowej na ustalanie prawa? Czy w ogóle 
była dyskusja na ten temat?

le temperatur między 300 a 400ºC. Proponuje się 
utrzymanie stawki 0% po dniu 31 grudnia, do dnia 
30 czerwca 2020 r., i jest to propozycja symetrycz-
na, jeżeli chodzi o zasadę budowy, do konstrukcji 
z poprzedniej ustawy. Ponieważ byłem świadkiem 
dyskusji dotyczącej poprzedniej ustawy, zakładam, 
że na pewno zrodzi to różnego rodzaju możliwości 
interpretacyjno-ocenne, czy ta propozycja prze-
dłużenia obowiązywania stawki zerowej oznacza 
wzrost, spadek czy może utrzymanie podatku na 
tym samym poziomie. 

Jest to przedłożenie rządowe. Sejm uchwalił tę 
propozycję w dniu 22 listopada. Na posiedzeniu 
komisji pan minister omówił przyczyny tej zmia-
ny. One są dwie. Pierwsza to taka, że jest to rynek 
nowych produktów i firmy, które są potentatami na 
rynku, bardziej posażne kapitałowo, mają łatwość 
przystosowania się do nowej sytuacji rynkowej, 
ale dla mniejszych, małych i średnich producen-
tów ten okres był niewystarczający. To jest jedna 
przyczyna. A druga jest taka, że Unia Europejska 
również pracuje nad wspólnymi rozwiązaniami 
dla tego sektora, one jeszcze nie są opracowane, 
jeżeli nastąpią w najbliższych miesiącach, to będą 
implementowane do naszego systemu prawnego, 
a gdyby nie nastąpiły, to ministerstwo wystąpi ze 
swoimi propozycjami.

Senatorowie przyjęli te wyjaśnienia i nikt z se-
natorów nie zabrał głosu w dyskusji. Wiele orga-
nizacji zwróciło się z pismami do naszej komisji, 
przedstawiciele tych organizacji byli obecni na po-
siedzeniu komisji i zabrali głos. Jeżeli chodzi o płyn 
do papierosów elektronicznych, wszyscy mieli to 
samo zdanie. 2 podmioty miały zdanie odrębne, 
czyli negatywne, w sprawie utrzymania stawki 
zerowej, jeżeli chodzi o wyroby nowatorskie. Tak 
jak powiedziałem, wszystkie pozostałe podmioty 
były za tą propozycją. Przeszliśmy do głosowania. 
W jego wyniku komisja jednogłośnie, 5 głosami 
za, przyjęła przedstawioną propozycję i z takim też 
wnioskiem wystąpiła do izby wyższej, z wnioskiem 
o uchwalenie tej propozycji bez zmian. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

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 Radziwiłł, pan minister Radziwiłł. 
Bardzo proszę.
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pojawi, mamy do czynienia… Problem podstawowy 
jest taki, że doświadczenie krajów europejskich poka-
zuje, że te kraje mają problem ze skutecznym opodat-
kowaniem tych nowych towarów, a to z tego powodu, 
że jest tutaj ogromna możliwość wejścia w szarą strefę. 
I w takim sensie… Mieliśmy do czynienia z przykła-
dem Włoch, które się wycofały. Generalnie są kraje, 
które rozważają wprowadzenie stawki zerowej. My też 
chcemy, że tak powiem… Z punktu widzenia, można 
powiedzieć, bezpieczeństwa, zdrowia obywateli istotne 
jest to… Jest oczywiście element związany z wpływem 
ceny na kupowanie papierosów, im droższe produkty, 
tym bardziej zniechęca to do korzystania z papierosów, 
ale istotne jest to, żeby skorzystać… Ta ustawa tutaj… 
Chcemy szybko przeprocedować rozporządzenia zwią-
zane z banderolowaniem, żeby skutecznie wdrożyć 
obowiązek nakładania banderol, co będzie miało taki 
walor, że będą stosowane legalne płyny do papiero-
sów, legalne produkty nowatorskie i unikniemy takiej 
sytuacji, że mamy do czynienia z produktami, które 
są znacznie bardziej niebezpieczne niż sama nikotyna 
z tego powodu, że nie wiemy do końca, co tak naprawdę 
palacze tych papierosów elektronicznych, nowator-
skich… Nie wiemy, jaki jest ich wpływ na zdrowie 
tych osób. A wiemy, że może być znacznie gorzej. Jeśli 
to jest produkt produkowany za granicą, zawierający 
jakieś nieznane chemikalia, to jego jakość, skład mogą 
być znacznie gorsze niż sama nikotyna, co do której 
w sensie naukowym wiadomo, jaki ma wpływ… Z tego 
powodu wpływ tej ustawy jest… 

Logika tej ustawy jest następująca. Oczywiście 
wiemy, że istnieje ryzyko wpływu na konkurencyj-
ność polskich, małych firm w stosunku do tych wiel-
kich koncernów, gdybyśmy nie dokonali tej zmiany. 
Ale jest drugi wymiar, zdrowotny, i chcemy przygo-
tować tę ustawę i sposób funkcjonowania kontroli ze 
strony Krajowej Administracji Skarbowej tak, żeby 
nie było takiej sytuacji, że palacze przejdą do szarej 
strefy i będą kupować sobie komponenty przez inter-
net, co obecnie już jest zjawiskiem obserwowanym. 
Otóż oni nie kupują tych towarów, na które jest nało-
żona akcyza, z banderolami, normalnie w punktach, 
w sklepach, galeriach handlowych, tam, gdzie jest to 
widoczne, tylko korzystają z tańszych produktów, nie-
podatkowych, kupują przez internet, jest równoległy, 
można powiedzieć, czarny rynek towarów, komplet-
nie poza kontrolą państwa. I to jest ryzyko, którego za 
pomocą tej ustawy chcemy uniknąć. Chcemy też, aby 
kontrola ze strony Krajowej Administracji Skarbowej 
była jak najbardziej efektywna. I to jest z korzyścią 
dla obywateli, którzy, kupując legalny towar, wiedzą, 
że jest on co prawda obarczony tymi wszystkimi ne-
gatywnymi wpływami nikotyny, ale nie jest to coś 
znacznie gorszego. A więc to jest założenie tej ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Senator Jacek Włosowicz:

Nie, Panie Marszałku, Panie Senatorze, tej kwestii 
nie poruszaliśmy. Raczej poruszaliśmy kwestie typo-
wo budżetowe, finansowe, bo taki jest zakres spraw 
będący przedmiotem prac naszej komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 

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

parlamentarnych został upoważniony minister finan-
sów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: 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?

Pan minister Radziwiłł.
Zapraszam tutaj pana ministra.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie, które chciał-

bym zadać, jest takie: czy rozważano, jaki wpływ na 
zdrowie Polaków będzie miała ta regulacja? Bardzo 
proste, ale, powiedzmy, duże pytanie. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście jest tak, że… Może rozpocznę od 

szerszej kwestii. Jest tak, że ten temat jest istotny za-
równo z punktu widzenia przedsiębiorstw, jak i oczy-
wiście zdrowia Polaków. Wiemy, że ta ustawa jest 
ważna. Warto tylko pamiętać, co jest tym głównym 
czynnikiem, który przesądził o tym, że przyjrzano się 
mechanizmowi nałożenia tego podatku i tych wszyst-
kich obowiązków. Jest tak, że w ramach dyskusji w Unii 
Europejskiej nad zmianą dyrektywy akcyzowej, która 
może oznaczać, że ten proces harmonizacji wkrótce się 
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Tutaj pełna zgoda. To znaczy jeśli poważnie po-
traktujemy te wątpliwości – i my je bardzo poważnie 
traktujemy – to w gruncie rzeczy ta ustawa w ża-
den sposób nie odpowiada czy w bardzo niewielkim 
stopniu odpowiada na problem przedstawiony przez 
pana ministra. Bo o czym mówimy? Trzeba sobie 
zadać pytanie, czy rzeczywiście obecna klasyfikacja 
wyrobów nowatorskich jest właściwa. I my jesteśmy 
otwarci na to, żeby jeszcze w tym miesiącu czy w na-
stępnym rozpocząć dyskusję na ten temat. Bo proszę 
zauważyć, co zrobi ta ustawa. Ona stwierdzi, że pro-
dukty nowatorskie to są produkty nowatorskie, czyli 
kompletnie nie mają związku z papierosami. To już 
jest niezgodne z tym, co uważa pan minister, bo jest 
to oddzielna klasyfikacja. Stawka opodatkowania tego 
towaru wynosi 1 zł 70 gr w przeciwieństwie do znacz-
nie wyższego opodatkowania. Tak więc właściwie 
mamy do czynienia jakby z trzema możliwościami. 
Pierwsza możliwość jest taka, że mówimy: pozosta-
wiamy to na poziomie zerowym i stawka opodatko-
wania w połowie 2020 r. będzie wynosiła 1,70 zł od 
paczki. Druga opcja jest taka, że dokonujemy zmiany. 
I rzeczywiście jest przygotowana – zostaliśmy poin-
formowani o tym, że się pojawi – poprawka, która 
mówi: nowatorskie powinny być objęte tym mecha-
nizmem banderolowania, wszystkimi obowiązkami 
dla firm produkujących już od 1 stycznia 2019 r. plus 
stawką opodatkowania w wysokości 1,70 zł, czyli tu 
jakby wprowadzamy ten podatek. 

Ale pytanie jest właściwie takie: czy my rzeczy-
wiście rozstrzygamy ten problem, o którym mówi 
pan minister? Czyli właściwie nie chodzi o to, czy te 
1,70 zł nakładamy na coś, co jest de facto papierosem, 
jak pan minister uważa, lub nie jest, bo w gruncie 
rzeczy to nie rozwiązuje problemu tego, czym tak 
naprawdę jest produkt nowatorski. Tak naprawdę, 
żebyśmy poważnie potraktowali to, o czym mówi pan 
minister, powinniśmy właściwie powiedzieć, że my 
nie powinniśmy zostać w ramach tej ustawy, odnosić 
się do tego, jak ta ustawa traktuje produkt nowator-
ski, bo ona, że tak powiem, klasyfikuje to w sposób 
odrębny, bardzo łagodnie, z niskim opodatkowaniem, 
w taki sposób, że można powiedzieć, że producen-
ci produktów nowatorskich generalnie nie mają z tą 
ustawą problemów. Jeden koncern amerykański, który 
jest producentem produktów nowatorskich, nie ma 
wielkich zastrzeżeń co do tego, żeby wprowadzić tę 
stawkę 1,70 zł, bo to jest znacznie mniej niż standar-
dowe opodatkowanie paczki, które czasami może się 
zbliżać do 10 zł. W związku z tym można powiedzieć, 
że wprowadzenie opodatkowania w ramach tej usta-
wy na produkty nowatorskie nie jest żadnym pro-
blemem dla tych wielkich koncernów. Raczej, jeżeli 
wziąć poważnie to, co pan minister mówi… I z naszej 
strony jest otwartość, żeby prowadzić tę dyskusję, czy 
aktualna klasyfikacja mówiąca, że to nie są papierosy, 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, niestety, ja w czasie całej dyskusji 

czy w informacjach, które się pojawiają odnośnie do tej 
ustawy, obserwuję taki zabieg, który pan tutaj kontynu-
uje, to znaczy mówi pan głównie o olejku do papierosów 
elektronicznych, podczas gdy ta nowelizacja obejmuje 
dwa rodzaje produktów. Otóż oprócz tego olejku, który 
od biedy jakoś pasuje do tego, co pan powiedział, ta 
nowelizacja, polegająca po prostu na zmniejszeniu czy 
właściwie niestosowaniu akcyzy, ma dotyczyć również 
tzw. wyrobów nowatorskich. Większość ludzi nie wie, 
o czym my mówimy. A wyroby nowatorskie to jest nic 
innego jak papierosy, bo to wygląda dokładnie tak samo 
jak papieros i to jest papierosem. Po prostu ten papie-
ros wkłada się nie do ust, tylko do czegoś, co dawniej 
nazywało się fifką, a teraz jest takim urządzeniem, 
które podgrzewa tego papierosa do temperatury nieco 
mniejszej niż wtedy, kiedy on się pali, w uproszczeniu 
można tak powiedzieć. Paczki z tymi wkładami, które 
są de facto papierosami, wyglądają tak samo, jak paczki 
papierosów, i to, co jest w środku, wygląda tak samo, 
jak wyglądają papierosy. I ja nie do końca rozumiem, 
jaki jest problem z banderolowaniem tych paczek i jaki 
jest w ogóle problem, jeśli chodzi o traktowanie tych 
wyrobów jako czegoś innego. Bo de facto to są po prostu 
papierosy. One być może, według niektórych, są nieco 
mniej szkodliwe, ale z całą pewnością są szkodliwe, 
ponieważ posiadają wszystkie atrybuty papierosa. Co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja muszę powiedzieć, 
że w związku z tym jestem rozczarowany tym, że pan 
jak gdyby odpowiada na połowę pytania. Bo mówi pan 
w zasadzie tylko o olejku. Czy mógłby pan ustosun-
kować się do tego, czy rząd w ogóle rozważał aspekty 
zdrowotne tych wyrobów nowatorskich, czyli, krótko 
mówiąc, tych papierosów wkładanych do elektronicznej 
fifki? Bo tak trzeba o tym mówić. Ta nazwa jest utwo-
rzona moim zdaniem tylko po to, żeby mydlić ludziom 
oczy. Nie przez państwa jest utworzona, nie przez rząd 
oczywiście, tylko przez producentów.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) powiem, odpowiedzi na pytanie, kto jest tym ekspertem, 
kto ma na to odpowiedzieć. Jesteśmy otwarci, chcemy 
jak najszerzej otworzyć tę dyskusję, bo rzeczywiście nie 
chcemy, że tak powiem, robić iluzji, że mamy papieros, 
który rzeczywiście spala się w jakiejś temperaturze, 
powiedzmy, 100 czy 200 stopni niższej i oto mamy już 
głęboką klasyfikacyjną różnicę, z ogromną zmianą, jeśli 
chodzi o poziom opodatkowania. Rzeczywiście należy 
w pierwszym kroku zadać sobie pytanie, czy to ma sens, 
w takim znaczeniu, czy rzeczywiście produkty nowator-
skie, które są tak podobne do papierosów, nie powinny 
być po prostu traktowane jak papierosy – i wtedy to już 
tej ustawy by nie dotyczyło.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Ja troszeczeczkę inaczej rozumuję, niż pan to tutaj 
przedstawił. Może najpierw kwestia tego argumentu, 
którym pan się posłużył, że przedłużenie tej stawki 
zerowej zapobiegnie wchodzeniu firm do szarej strefy. 
No ale ustawa matka jest z grudnia 2017 r. Rok był na 
to. No i co dalej? Skoro w rok czegoś nie zrobiliśmy, 
to teraz będzie na to następne półtora roku? I potem 
będzie następne pół roku czy następny rok? Nie prze-
konał mnie pan tym argumentem.

Mamy tutaj do czynienia z czterema grupami, jak 
to się ładnie mówi, interesariuszy. Pierwszym jest zwy-
kły obywatel, który pali. Rozumiem, że w ten sposób 
pan nie zniechęca obywatela do palenia, ponieważ jeśli 
stawka jest mniejsza czy jest zerowa, to wyrób nowa-
torski czy też papieros elektroniczny będzie tańszy, i ten 
obywatel po prostu się na to przerzuci, jeśli chce palić. 
Druga grupa to nasi producenci tytoniu. Rozumiem, że 
w ten sposób stwarza pan większą konkurencję dla nich. 
Jeśli źle rozumuję, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. 
Trzeci interesariusz to jest po prostu Skarb Państwa. I tu 
chodzi o dochody, które nie wpłyną do Skarbu Państwa 
w związku z tą akcyzą. To są trzy grupy interesariuszy, 
na których ta ustawa działa negatywnie. No i jest jedna 
grupa interesariuszy, którym ona odpowiada – to ci, 
którzy produkują papierosy elektroniczne i wyroby no-
watorskie. No ale to zaczyna mi pachnieć lobbyzmem, 
Panie Ministrze. Dlaczego oni? Dlaczego nie chodzi tu 
o jakieś np. rodzaje specyficzne papierosów? Nie wy-
tłumaczył mi pan tego. Bo nie można ich opodatkować? 
Rok był na znalezienie rozwiązania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

że powinny być niżej opodatkowane, jest właściwa 
i czy nie powinniśmy w gruncie rzeczy powiedzieć, 
że produkty nowatorskie powinny być opodatkowane 
tak jak papierosy. To jest jakby oddzielny temat i rze-
czywiście w najbliższych tygodniach do tej dyskusji 
oczywiście chcemy powrócić.

My w gruncie rzeczy tą ustawą dokonujemy, jak 
rozumiem, jednego. Mianowicie mówimy: rzeczywi-
ście jest temat związany z e-papierosami. I tutaj, jak 
rozumiem, nie było sporu. Jedyny spór, który był na 
posiedzeniu senackiej komisji finansów publicznych, 
dotyczył tematu produktów nowatorskich. Mamy tam 
do czynienia z konfliktem 2 firm: tej, która produkuje, 
i tej, która uznaje, że to jest rywalizacja. I rzeczy-
wiście to jest tak, że mamy do czynienia ze sporem 
pomiędzy 2 koncernami. Jeden koncern stwierdza, 
że właściwie dobrze jest wprowadzić ten obowiązek. 
W gruncie rzeczy z punktu widzenia… Jaka była 
motywacja, gdy zastanawialiśmy się nad tym, czy 
rzeczywiście opóźnić również w zakresie produktów 
nowatorskich te obowiązki? Tutaj nawet nie chodzi 
o pieniądze. Bo te pieniądze, które czasami pojawia-
ją się… Wysokość 1 miliarda zł jest przesadzona. 
Wiemy na podstawie dotychczasowych trendów, że 
20 milionów zł to byłaby maksymalna wysokość, 
którą Skarb Państwa w ciągu tych 18 miesięcy prze-
dłużenia byłby w stanie uzyskać z rosnącego rynku 
produktów nowatorskich. Ale nie w tym rzecz, żeby, 
że tak powiem, nałożyć ten obowiązek. Tu jest takie 
pytanie, czy zgadzamy się przede wszystkim na obo-
wiązki nałożone na firmę, czyli, po pierwsze, bande-
rolowanie, składy podatkowe i obowiązki związane 
z legalizowaniem zbiorników, mierników i wszyst-
kich innych rzeczy. Można powiedzieć, że tu jest 
trochę tak: nasze sygnały są takie, że ta duża firma, 
która dzisiaj dominuje na rynku, generalnie nie ma 
problemów, żeby te wszystkie obowiązki biurokra-
tyczne spełnić, bo generalnie świetnie się na tym zna. 
A mamy już zgłoszenie z Zielonej Góry, że to zamyka, 
można powiedzieć… Ci, którzy chcieliby w to wejść 
i konkurować, mają już trochę związane ręce, bo nie 
jest łatwo nauczyć się tych wszystkich obowiązków 
związanych właśnie z założeniem składu podatko-
wego, nie jest łatwo wydać znaczące pieniądze na 
te wszystkie obowiązki związane z legalizowaniem 
zbiorników. Każdy zbiornik, każda sieć produkcyjna 
musi mieć zatwierdzenie przez Główny Urząd Miar. 
W związku z tym można powiedzieć, że ten kompo-
nent ma też wpływ na to, jaka jest konkurencja.

Proszę zauważyć, że jakby… Kończąc już, po-
wiem… Zgoda, że mamy do czynienia z poważnym 
pytaniem, w związku z tym deklaruję, że chcemy zadać 
pytanie o to, jaka jest różnica… Mamy pewien kłopot 
polegający też na tym, że właściwie szukamy, że tak 
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które weszły na ten rynek. Oczywiście na razie mówi-
my przede wszystkim o rynku e-papierosów, chociaż 
dostajemy też sygnały o zainteresowaniu obszarem 
produktów nowatorskich. Jedna firma już się zgłosiła. 
W związku z tym mamy do czynienia z pewnego 
rodzaju grą pomiędzy wielkimi koncernami, które 
w gruncie rzeczy, można powiedzieć, nie są bardzo 
mocno przeciwne takiemu rozwiązaniu, aby wpro-
wadzić różne obowiązki biurokratyczne związane z, 
tak jak już mówiłem, banderolowaniem, czyli zaku-
pieniem maszyn do banderolowania, dostosowaniem 
linii, organizacją składu podatkowego, urządzeniami 
mierniczymi… A więc można powiedzieć, że duże 
firmy wiedzą, że to się wiąże z obowiązkami, ale małe 
firmy, małe stowarzyszenia małych producentów… 
Polskie firmy też są bardzo aktywne, jeśli chodzi o pa-
pierosy, i już chwalą się tym, że zdominowały rynek 
niemiecki. One mówią, że jeśli ta ustawa wejdzie, to 
w gruncie rzeczy spowoduje to kompletną domina-
cję tych wielkich firm, dla których skład podatkowy, 
wielkie koszty… A one w gruncie rzeczy robią to 
w takich, można powiedzieć, halach z plastikowy-
mi pojemnikami. Oczywiście to wszystko jest bez-
pieczne, ale jeżeli będzie trzeba zamienić plastikowy 
pojemnik na taki, który jest znacznie bardziej kosz-
towny, znacznie droższy, no to te polskie małe firmy 
będą musiały, że tak powiem, zrezygnować z produk-
cji, będą tak jakby pod presją. I w gruncie rzeczy to 
z ich strony słychać ten najgłośniejszy krzyk, żeby 
rozważyć, czy ta ustawa rzeczywiście powinna wejść 
w tym okresie. Mieliśmy do czynienia z sygnałami, że 
w gruncie rzeczy one dostosowały się bardzo późno.

A więc jest zgoda co do tej mapy interesów, tylko 
że nie jest tak, że te ujemne… To jest to, co tutaj wi-
dzimy. Oczywiście ten minus to finanse publiczne. 
No, bierzemy pod uwagę, jak efektywnie wpłynąć na 
zdrowie publiczne, żeby ten efekt niepalenia został 
osiągnięty. Mam wrażenie, że łatwiej będzie, jeśli 
pojawi się zagrożenie szarej strefy, zawalczyć o ten 
mechanizm harmonizacji i poprzez ten mechanizm, 
poprzez to, że w innych, sąsiednich krajach te produk-
ty również nie będą tak łatwo dostępne, a sprzedaż 
przez internet nie będzie funkcjonować. Oczywiście 
obserwujemy, co się dzieje, jeśli chodzi o pracę nad 
dyrektywą akcyzową.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Konstanty Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym przypomnieć taki 

krótki cytat. Jak już wcześniej mówiłem, Polska jest 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Rzeczywiście te jakby cztery grupy podmiotów 
trafnie pan określa. Tylko że sygnały, które mamy od 
tych grup, są trochę inne. Po pierwsze, przedmów-
ca, pan senator, zwrócił uwagę, że w gruncie rzeczy 
plantatorzy, polscy rolnicy, którzy produkują tytoń, 
są zwolennikami tej ustawy. Oni mówią, że właściwie 
jeśli – i to jest standardowa… To oczywiście wynik 
pewnej logiki, którą mamy. Jest oczywiście ten spe-
cyficzny charakter polskiego rolnictwa, w którym 
udział plantatorów tytoniu jest dosyć… Produkcja 
tytoniu jest dosyć istotna z punktu widzenia polityki 
związanej z ministerstwem rolnictwa. Ale generalnie 
zwolennicy, można powiedzieć… Dostajemy takie sy-
gnały, że plantatorzy, te stowarzyszenia plantatorów, 
generalnie chcą raczej, żeby palenie papierosów nie 
było redukowane w jakimś tam tempie. Oczywiście 
tu jest pewien, można powiedzieć, konflikt pomię-
dzy zdrowiem publicznym – pan minister pewnie 
to przyzna – a interesem tej branży. I w tym sensie 
plantatorzy nie martwią się o konkurencję. Oni po 
prostu produkują swoje liście tytoniowe. Ja zakładam, 
że oni są zwolennikami tej ustawy, bo liczą na to, że te 
liście tytoniowe, które produkują, będą miały lepszy 
zbyt dzięki temu, że te różne produkty tytoniowe 
będą popularniejsze. Po prostu będzie powiększony 
popyt na nikotynę. Generalnie w tym zakresie rolnicy 
są na tak.

Jeśli chodzi o firmy, czyli ten ostatni komponent, 
to mamy do czynienia przede wszystkim ze sporem 
pomiędzy dużymi firmami, właściwie pomiędzy 4 
firmami, które… Te 2 największe i 2, powiedzmy, 
nieco mniejsze firmy to właśnie te 4 firmy globalne, 
które są aktywne na polskim rynku. Warto pamiętać, 
że to nie jest tylko wymiar interesów tych firm. Firmy 
kontaktują się przede wszystkim ze stowarzyszenia-
mi, które do nas przysyłają pisma. To są organizacje 
pracodawców zrzeszające różnego rodzaju instytucje, 
zrzeszające pracodawców. I ich argumenty są, że tak 
powiem, jakoś tam dostrzegane. A one mówią, że 
Polska jest największym producentem papierosów 
w całej Unii Europejskiej. W gruncie rzeczy polskie 
papierosy są w większości produkowane na eksport. 
Można powiedzieć, że uderzenie w polskie papierosy 
poprzez różne rozwiązania organizacyjne spowodu-
je uszczerbek w zakresie miejsc pracy. Oczywiście 
warto zbilansować to z budżetem państwa i ze zdro-
wiem publicznym, ale nie można powiedzieć, że to 
jest kompletnie nieistotny argument.

Trzecia rzecz to rywalizacja pomiędzy tymi fir-
mami, które zatrudniają tych ludzi, mają te wszystkie 
fabryki – oczywiście jest to skutek tej całej polskiej 
prywatyzacji, którą pamiętamy – a małymi firmami, 
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(senator K. Radziwiłł) dochodziło do takiego negatywnego wpływu, żeby 
firmy nie wywierały właśnie takiego rodzaju wpływu. 
Konsultując to, mieliśmy do czynienia ze sformali-
zowanym procesem. Dyskutowaliśmy z przedsiębior-
cami zrzeszonymi w organizacjach. Nie pamiętam, 
żebyśmy dostali pismo od pojedynczej organizacji, 
od pojedynczej firmy. Raczej mówimy tu o związku 
przedsiębiorców czy firmach, które były… Wspomnę 
chociażby o tej długiej liście, o której mówił pan se-
nator.

Jeśli chodzi o drugi element, to są to, jak rozu-
miem, wytyczne do stosowania konwencji. Nie jestem 
prawnikiem i nie jestem w stanie powiedzieć, czy wy-
tyczne są prawem stanowionym w Polsce. Nie wiem, 
czy można powiedzieć… czy to, że w wytycznej jest 
zapis co do danego kształtu, oznacza, że w gruncie 
rzeczy jakakolwiek działalność, której konsekwencją 
jest jakiekolwiek uproszczenie, ułatwienie jakiejś fir-
mie, która produkuje papierosy… Nie wiem, czy to 
oznacza, że jest to możliwe do stosowania.

Mam wrażenie, że jest tu podwójny problem. 
Pierwsza rzecz. Trzeba popatrzeć na to w jakiejś 
proporcji. Tutaj była już mowa o tym, że za każdym 
razem, kiedy polski rząd robi jakiekolwiek uprosz-
czenie dla jakiejkolwiek firmy tytoniowej, chociaż-
by obniżając jej podatki, obniżając stawkę CIT albo 
zastanawiając się, jak ona ma przeprocedować tę 
procedurę akcyzową, już łamie tę wytyczną. Czy to 
już jest kolizja z tą wytyczną? Jest to kwestia jakby 
techniki, kwestia prawna, o której nie potrafię powie-
dzieć. Być może służby prawne z Kancelarii Senatu 
są w stanie się wypowiedzieć, odpowiedzieć na to 
pytanie. W różny sposób można korzystnie wpływać 
na funkcjonowanie koncernów tytoniowych.

I druga rzecz. Oczywiście tutaj jakby bez… Tu już 
oczywiście staram się znaleźć takie bardzo ogólne 
argumenty dotyczące mojej wątpliwości, ale realnie… 
Rozumiem logikę, logikę polegającą na tym, że nie 
chcemy, żeby koncerny tytoniowe dominowały, od-
działywały negatywnie. I zgoda, tak. Tu nie chodzi 
o to, żeby pozwolić na to, żeby polskie prawo było 
tworzone pod dyktando koncernów tytoniowych, 
ale czy taki zapis bądź same wytyczne, które już 
w bardzo precyzyjny sposób mówią, jaką to prawo 
powinno mieć treść, to jest komponent, który literal-
nie powinniśmy stosować, czy oddawać jakby tego 
ducha… No, to też jest do ustalenia. Rozumiem, że 
tutaj prawnicy, Biuro Legislacyjne Senatu jest w sta-
nie trafniej odpowiedzieć na pytanie, jak właściwie 
interpretować konwencję, konwencję WHO, o której 
mówił pan minister.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

od wielu lat stroną ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu tytoniu. Art. 5 
ust. 3 tej konwencji wymaga, by „strony, ustalając 
i wdrażając swoje strategie ochrony zdrowia publicz-
nego dotyczące kontroli rynku wyrobów tytonio-
wych, postępowały w sposób, który będzie chronił 
wspomniane strategie przed wpływem handlowych 
i innych grup interesów firm z branży tytoniowej 
zgodnie z prawem krajowym”.

Akcyza na papierosy – myślę, że nie ma co do 
tego wątpliwości – to jeden z elementów strategii 
antytytoniowej. Po to jest ta akcyza, po nic innego.

W dokumencie na temat wytycznych, jak należy 
stosować ten artykuł, Światowa Organizacja Zdrowia 
mówi: „Z uwagi na fakt, że produkty wytwarzane 
przez firmy z branży tytoniowej stanowią śmiertelne 
zagrożenie dla człowieka, firmom tym nie powinno 
się przyznawać świadczeń motywacyjnych w celu 
założenia lub prowadzenia działalności”.

Tymczasem w uzasadnieniu do projektu rządo-
wego przeczytać można m.in. takie zdanie: „Projekt 
ustawy uwzględnia postulaty branży wskazujące na 
potrzebę wydłużenia okresu na przygotowanie się do 
nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych, np. 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podat-
kowego, złożenie zabezpieczenia akcyzowego i ozna-
czenie znakami akcyzy”.

Panie Ministrze, no ja tutaj czegoś nie rozumiem. 
Proszę o komentarz. Moim zdaniem to uzasadnie-
nie jest po prostu jawnie sprzeczne z dokumentem 
międzynarodowym, który Polska musi stosować. To, 
co pan mówi, dyskusja o tym, czy te nowatorskie 
papierosy są, czy nie są produktem analogicznym 
do normalnych papierosów… Moim zdaniem z tego 
uzasadnienia to nie wynika. Z tego uzasadnienia wy-
nika po prostu, że firmy poprosiły o to, żeby odroczyć 
w czasie obowiązek akcyzy. On, jak rozumiem, miał-
by być wprowadzony później. Moim zdaniem coś tu 
nie gra. Panie Ministrze, proszę o komentarz.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, logika dokumentu o charakterze 

międzynarodowym jest taka, że powinniśmy, sta-
nowiąc prawo, unikać takich sposobów oddziały-
wania logistycznego firm… Chodzi o to, żeby nie 
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są 2 opcje: albo ta ustawa, która tutaj jest, zostanie 
przyjęta przez Szanowną Izbę i będzie to oznaczało, 
że produkty nowatorskie od 1 stycznia… To znaczy, 
jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, jeżeli zostanie 
odrzucona, produkty nowatorskie będą traktowane 
w sposób preferencyjny, będzie to stawka 1,70 zł, 
opodatkowanie wyraźnie niższe od opodatkowania 
papierosów tradycyjnych. Tak, od 1 stycznia 2019 r., 
czyli za pół miesiąca. A jeśli ta ustawa zostanie przy-
jęta, to ten proces o nałożenie preferencyjnej stawki 
pojawi się w połowie 2020 r. Tak więc to jest… Ta 
ustawa tylko tego dotyczy.

Ale rozumiem, że wątek jest inny. Wątek jest taki: 
czy produkty nowatorskie powinny być traktowane 
preferencyjnie? Zgoda, powinniśmy powrócić do ta-
kiej dyskusji, ale to jest oddzielny temat, który trzeba 
podnieść. W gruncie rzeczy możemy powiedzieć tak: 
logika tej dyskusji nie dotyczy tego, czy produkty 
nowatorskie rzeczywiście powinny pozostać preferen-
cyjne. Być może nie. Ale ta ustawa tego nie dotyczy. 
Jednak pytania są słuszne, tak? W tym sensie, że 
rzeczywiście trzeba do tego wrócić.

Ta ustawa mówi tylko o tym, czy producenci 
e-papierosów i produktów nowatorskich mają być 
opodatkowani od 1 stycznia roku 2019, czy mają 
mieć okres przejściowy. Argument, jeśli chodzi 
o produkty nowatorskie… Rozumiem, że nie wra-
camy do dyskusji o e-papierosach, bo temat już zo-
stał – że tak powiem – przedyskutowany bardzo 
głęboko. Argument za tym, żeby dać okres przej-
ściowy w przypadku produktów nowatorskich, jest 
następujący: mamy do czynienia również z małymi 
firmami, które potencjalnie będą chciały wejść na 
rynek produktów nowatorskich w Polsce. Nie jest 
to istotna kwota dla budżetu państwa, ale finałem 
tej całej naszej refleksji do 2020 r. może być taka 
sytuacja, że nie ma czegoś takiego jak produkty 
nowatorskie… I to oczywiście wymaga oddzielnej 
inicjatywy, którą oczywiście – deklaruję – rozpocz-
niemy od zdobycia opinii różnych ośrodków. To bę-
dzie pierwszy krok.

W pierwszym kroku powinniśmy… Być może, jak 
wejdzie ta ustawa w życie, to okaże się, że produkty 
nowatorskie rzeczywiście są prawdziwymi papierosa-
mi i nie powinno być 1,70 zł od paczki, tylko właśnie 
prawie 10 zł podatku akcyzowego, który jest standar-
dowo w przypadku papierosów. Ale to jest oddzielny 
temat. To, co mogę zadeklarować panu senatorowi, 
to to, że poważnie pochylimy się nad tym i rozpocz-
niemy dyskusję z różnymi ośrodkami naukowymi. 
Każdy, kto zechce, będzie mógł się wypowiedzieć. 
Przyjmujemy tę sprawę. To jest oczywiście kwestia 
bardziej merytoryczna, tak? Tylko że tak naprawdę 
tą ustawą tej kwestii nie rozstrzygamy. My funkcjo-
nujemy już w pewnej ramie prawnej – jest produkt 
nowatorski, jest to tak uregulowane, i to jest guma, 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam, powiem od razu szczerze, wątpliwości 

co do tej ustawy, z prostego powodu, z tego powo-
du, że gołym okiem widać zróżnicowanie, jeśli cho-
dzi o podatek akcyzowy, w stosunku do producenta 
tradycyjnego wyrobu, czyli papierosów z tytoniu, 
i w stosunku do producenta tzw. nowatorskiego wy-
robu. Jeden z produktów, który już jest obecny na 
polskim rynku – nazwy nie będę wymieniał, żeby go 
nie reklamować – ten nowatorski wyrób tytoniowy to 
de facto zwykły papieros plus filtr, plus guma, plus 
plastikowa tuba, mająca…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ale coś 

się stało. Nie ma tego, którego telefon…)
(Wesołość na sali)
(Senator Grażyna Sztark: On ma swój telefon…)
Jeszcze raz może powtórzę, że w praktyce ten 

nowatorski wyrób tego koncernu zagranicznego to 
de facto zwykły papieros plus filtr, plus guma, plus 
plastikowa tuba, mająca upodabniać papieros do e-
-papierosa i nadawać mu nowatorski charakter, uza-
sadniający zwolnienie z akcyzy. Nawet smak tego no-
watorskiego produktu jest tradycyjny lub mentolowy.

W związku z tym ja się zastanawiam, po co rządo-
wi taka ustawa, w odniesieniu do której mogą pojawić 
się niejasności co do tego, czy przypadkiem w tle 
– chcący, niechcący, myślę, że niechcący – nie ma 
praktyk, które ktoś może uznać za mające być może 
jakiś luźny związek z czymś, co się określa mianem 
lobbingu. Po co ta ustawa? Po co różnicowanie ze 
względu… Ja bym chciał, żeby pan minister wyjaśnił, 
po co rząd w ogóle taki projekt ustawy w tym zakresie 
składa. To jest fundamentalna sprawa. Albo jest jakaś 
równość podmiotów działających i jakieś określone 
reguły gry, albo są równi i równiejsi. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Jeśli chcemy poważnie potraktować to, co mówi 
pan senator, to powinniśmy rozpocząć dyskusję 
o tym, czym jest produkt nowatorski i czym się róż-
ni od papierosa. I w gruncie rzeczy absolutnie zgoda, 
tak jak tu mówiłem wcześniej, chcemy powrócić do 
dyskusji, czy powinniśmy stosować tę ustawę… Bo 
w gruncie rzeczy, żeby pan senator miał świadomość, 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) wszechnia tę informację i jest aktywny… Publicznie 
znany koncern Imperial Tobacco walczący z dominu-
jącą na tym rynku firmą przedstawia tę liczbę miliar-
da złotych. W gruncie rzeczy – przyglądamy się tej 
dyskusji – z perspektywy Ministerstwa Finansów jest 
to pewnego rodzaju gra, rywalizacja pomiędzy dwo-
ma koncernami w takim sensie, że ta… Jeśli możemy 
zarzucać komuś… Odpowiadając na pytanie o to, 
jak ta ustawa może oddziaływać, trzeba powiedzieć, 
że z jednej strony to nie jest tak, że przedłużenie 
obowiązywania stawki zerowej jest z korzyścią dla 
jednego koncernu. Ale widać, że tak naprawdę głosy 
i argumenty, które są dystrybuowane wśród senato-
rów, również zostały przygotowane przez koncern 
Imperial Tobacco. Tak że, jak rozumiem, to jest jakby 
dyskusja dotycząca dwóch koncernów. I warto o tym 
pamiętać, warto to też wziąć pod uwagę.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, jakie są 
szacunki co do tego, ile tej sprzedaży produktów no-
watorskich jest, to na podstawie danych, które mamy, 
widzimy, że jest to 20 milionów zł w ciągu tych 
18 miesięcy. Tak więc, jak mówię, nie ma tutaj jakby 
podstawy do mówienia, że to są miliardy złotych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana pytania. Bo to jest tak: tytoń jest 

produkowany w Polsce, Między innymi, ale produ-
kujemy tu tytoń. A czy te produkty nowatorskie są 
produkowane w Polsce?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
O ile wiem, to nie są produkowane w Polsce.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie są pro-

dukowane w Polsce?)
Nie są.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę.

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

pana odpowiedzi na wcześniejsze pytanie mnie nie 
uspokoiły. Ale ja mam pytanie dodatkowe, bardziej 
ogólne. Mianowicie są osoby, które są uzależnione od 
tytoniu, i te, które mogą się od tego tytoniu uzależnić. 
Proszę mi powiedzieć, czy wprowadzanie zmniej-
szonej akcyzy na produkty nowatorskie i papierosy 
elektroniczne zmniejsza pulę osób uzależnionych, 
czy zwiększa. Czy dodatkowa, tak bym to nazwał, 

i rzeczywiście… Dla części osób może być zastana-
wiające to, czemu tak jest, ale ta ustawa tej kwestii 
nie rozstrzyga.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ale, Panie Ministrze, pan niestety mnie nie prze-

konał. Pan pogłębił moje, że tak powiem, wątpliwości. 
Bo, logicznie biorąc pańską wypowiedź, zanim wy się 
zastanowicie, to może się okazać, że jakiś koncern np. 
zarobi na tym miliardy złotych. Ja bym nie chciał być 
świadkiem takiej sytuacji w przyszłości. Mam nastę-
pujące pytanie do pana: czy w takim razie nie lepiej 
byłoby przygotować projekt ustawy, która z góry by 
wykluczała to zróżnicowanie na różne podmioty? 
Bo można przeanalizować chociażby te produkty, 
które są na polskim rynku, i dokładnie określić, czy 
zawierają one tytoń, czy nie. Ustawa o przeciwdzia-
łaniu wyrobom tytoniowym jasno określa różnego 
rodzaju wyroby, które są traktowane jako wyroby 
tytoniowe. A więc po co robić ustawę, która wzbu-
dza tego rodzaju wątpliwości i może być źródłem 
jakichś niepotrzebnych dyskusji, które nie wynikają 
oczywiście, jak zakładam, z winy rządu? Może lepiej 
ją dopracować i może resort by zaproponował takie 
poprawki do ustawy, żeby została ona przyjęta i żeby 
nie było tych wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan minister. Proszę bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Zimno, zno-

wu zimno.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, dobrze.)
Słyszę głosy, że jest zimno.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
Tak?
(Rozmowy na sali)
To proszę wziąć to pod uwagę.
Dyskusja jest ciepła, ale słyszę głosy… Gorąca…
(Senator Robert Dowhan: To zajarać nowator-

skie…)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak. Po pierwsze, suma miliardów złotych to suma 

przedstawiana przez jeden koncern, który rozpo-
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(senator J. Czerwiński) do autorów – tak, mam tego świadomość – jak i co do 
każdego, kto dokonuje pewnych zmian. Pełna zgoda, 
w sensie takim, że, można powiedzieć, każde dzia-
łanie jest tutaj… Z tego powodu, że… To nawet było 
widać na posiedzeniu komisji senackiej, na której dys-
kutowaliśmy. Po prostu za jednym rozwiązaniem były 
jedne firmy, za drugim rozwiązaniem były inne firmy. 
I niestety jest tak, że zawsze generalnie podstawowy 
problem podatku akcyzowego jest taki, że ogromna 
większość decyzji w zakresie podatku akcyzowego 
przede wszystkim rzutuje na interesy firm. I w gruncie 
rzeczy można powiedzieć, że to firmy są aktywne, to 
firmy są na rynku paliwowym, tytoniowym, alkoholo-
wym… Też jest rywalizacja pomiędzy tymi sektorami. 
Inicjatywę, aktywność widać przede wszystkim po 
stronie firm. I warto być tego świadomym, że zawsze 
to jest, można powiedzieć, wrażliwy z punktu widzenia 
lobbingowego rynek. Tutaj pełna zgoda.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja mam pytanie, takie generalne. 

Czy różnicowanie stawek podatkowych podobnych 
wyrobów nie powoduje dodatkowej możliwości obej-
ścia tej wyższej stawki? Czy nie powinno się stosować 
raczej jednolitych stawek w opodatkowaniu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Na to pytanie generalnie mogę odpowiedzieć tylko 

twierdząco. Jeżeli mamy do czynienia z podobnymi 
towarami… Chociażby w zakresie VAT są, że tak 
powiem, inicjatywy związane z matrycą, tak żeby 
podobne towary nie były objęte różnymi stawkami 
VAT. Tak samo oczywiście w przypadku akcyzy. Jeśli 
mamy do czynienia z taką sytuacją – i jakby rozu-
miem ten głos pana ministra Radziwiłła – że trzeba 
przyjrzeć się tej sprawie i rozstrzygnąć, czy produkty 
nowatorskie to nie są papierosy, no to pełna zgoda, 
należy to potraktować poważnie, ale oczywiście bę-
dąc w pełni świadomym tego, że ta ustawa tego nie 
dotyczy, że to już jest wpisane w innym akcie praw-
nym, w ustawie matce, która mówi o tych wszystkich 
towarach. Zgoda z tym, co mówił pan marszałek.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy wprowadzenie 

grupy produktów nowatorskich do tej ustawy doty-
czącej tytoniu nie spowoduje chęci… Albo inaczej: 
czy są też takie analogiczne produkty nowatorskie 
w przypadku alkoholu?

(Głos z sali: Akcyza…)
Też jest akcyza?

ścieżka, dodatkowa możliwość uzależnienia, a potem 
leczenie tych osób np. z raka płuc jest w naszym in-
teresie? To jest podstawowe pytanie.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Z punktu widzenia zdrowia, uzależnienia, oczywiście 

każdy mechanizm, który powoduje, że dostęp do papiero-
sów jest prostszy, bo cena i inne mechanizmy… To oczy-
wiście zwiększa… To jest negatywne z punktu widzenia 
zdrowia. Tak więc tutaj jest pełna zgoda, że z punktu 
widzenia, można powiedzieć, tego, jaki jest wpływ na 
palaczy, ta ustawa, poprzez to, że jest pewną preferencją 
dla… Jeśli chodzi o przedłużenie stawki… To może mieć 
wpływ, jeśli chodzi o korzystne… „Korzystne” w takim 
znaczeniu, że… Jeśli chodzi o liczbę osób palących.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Kontynuując te nasze pytania, Panie Ministrze, 

zapytam: czy słuszne jest moje rozumowanie, że jeśli 
chce się w przyszłości być wolnym od jakichkolwiek 
dyskusji na temat tego, czy jakikolwiek związek, luź-
ny albo nie luźny, z jakąś formą o charakterze lob-
bingu przy procedowaniu tej ustawy miał miejsce, to 
najlepiej głosować przeciwko wszelkim poprawkom 
i najlepiej głosować przeciwko tej ustawie? Czy ja 
dobrze zrozumiałem pana wypowiedź? I wtedy rze-
czywiście mielibyśmy jasność sytuacji. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Nie potrafię powiedzieć, jak należy głosować, żeby 

nie być… Mam wrażenie, że w gruncie rzeczy jest tak, 
że oczywiście, posądzenie o wpływy jest zarówno co 
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przestępstwo skarbowe. Miało to już być zmienione. 
Po co ten przepis w ogóle jest? Nie ma tego w przy-
padku alkoholi, nie ma tego w przypadku innych 
produktów. W przypadku papierosów uparliście się, 
żeby wymieniać banderole, żeby rozrywać paczki, 
naklejać, zamawiać, czasami zwracać. Naprawdę jest 
megakłopot. Z ministerstwa tego nie widać, ale tam 
na dole, gdy dotyczy to tych podmiotów gospodar-
czych, a większość sklepów spożywczych handluje 
tytoniem, to jest megabzdurny przepis.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, ta sytuacja pojawia się wtedy, 

kiedy jest zmiana stawki. Nie ma w planach zmiany 
stawki i nie nastąpi zmiana stawki, w związku z czym 
ten problem, jak rozumiem, jest hipotetyczny. To, co 
mogę zadeklarować hipotetycznie, oczywiście miesz-
cząc się w granicach zmian dyrektywy akcyzowej, to 
to, że jeżeli w przyszłości pojawiłaby się konieczność 
zmiany takiej akcyzy – konieczność, której na razie 
nie widzę – to w tej hipotetycznej sytuacji oczywiście 
na pewno warto wziąć pod uwagę głos pana senatora.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Otwieram dyskusję.
Głos zabierze pan senator Radziwiłł. Proszę bar-

dzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Z dużą przykrością dowiedziałem się, że musimy 

debatować nad tą ustawą. Sesja pytań, która się od-
była, już pokazała różne kierunki i wątpliwości, jakie 
rodzą się w związku z ustawą.

Zacząć trzeba od tego, że jest to ustawa, która 
traktuje o papierosach elektronicznych i tzw. nowa-
torskich wyrobach tytoniowych, a jedne i drugie – to 
już jest przesądzone i co do tego nie ma żadnych wąt-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

To znaczy jeśli chodzi o akcyzę… To jest gene-
ralnie tak, że co do piwa istnieją pewne standardy 
i rzeczywiście mieliśmy do czynienia z próbami pro-
dukcji piwa w inny sposób niż w oparciu o słód, który 
podlega określonemu procesowi technologicznemu. 
I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że uniknęliśmy 
tego, aktualnie nie mamy na rynku piwa żadnych 
tego rodzaju problemów. Jeśli chodzi o alkohol spi-
rytusowy, to mamy takie przeświadczenie, że ten 
problem, który się pojawia w przypadku produkcji 
alkoholi spirytusowych, jest taki, że mamy do czy-
nienia z nielegalną produkcją, nielegalnym importem 
zza wschodniej granicy albo produkcją opartą na od-
każaniu skażonego alkoholu. Na rynku wina takich 
produktów nie ma. Oczywiście są pewne próby, że tak 
powiem, traktowania w określony sposób pewnych 
towarów. To, w jaki sposób chcemy zareagować… 
Zastanawiamy się nad tym, czy nie zrobić pewnej 
inicjatywy polegającej na wiążącej informacji staw-
kowej w obrębie akcyzy, tak żeby rzeczywiście te 
informacje były… żeby, że tak powiem, KAS miała 
pełną kontrolę nad tym, jakie są wydawane te wiążące 
informacje akcyzowe, czy właściwe jest przyporząd-
kowanie, można powiedzieć, stawki akcyzy do tego 
towaru. I ta kontrola w zakresie działania KAS jest. 
Generalnie takich wielkich ryzyk nie ma. Raczej, 
jeśli chodzi o duże straty dla budżetu, to jest kwestia 
nielegalnego alkoholu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, korzystając z okazji, chciałbym 

pana zapytać, bo pytam o to od wielu lat, kiedy znie-
siecie ten – no, nie chciałbym tego źle nazywać – 
mega zły przepis, który mówi o wymianie banderoli. 
W przypadku papierosów jest tak, że jeżeli stawka 
podatku akcyzowanego się zmienia, to wszystkie 
podmioty gospodarcze, które obracają papierosami, 
począwszy od małych sklepów, po hurtownie i fa-
bryki, muszą w przeciągu 3 miesięcy wymienić tzw. 
stare banderole, które są przecież legalne, na nowe. 
Jeżeli tego nie zrobią, a zostaną gdzieś tam w jakimś 
sklepiku… To szczególnie dotyczy małych sklepów, 
tych gdzieś na wioskach, gdzie czasami się zawie-
ruszy kilka paczek, które były leganie kupione, ze 
starą banderolą, a są bardzo wysokie kary, bo to jest 
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(senator K. Radziwiłł) Powtarzam jeszcze raz: są bardzo dobrze udokumen-
towane dowody na całym świecie, że tańsze wyroby 
tytoniowe oznaczają więcej palaczy. A to znaczy, że 
jesteśmy dalej od Polski wolnej od dymu tytoniowego 
w przyszłości. Dużo się ostatnio mówi o czystości po-
wietrza, ale nie ma tak zanieczyszczonego powietrza 
jak to powietrze, które wdycha poprzez taki czy inny 
wyrób tytoniowy, czy tradycyjny, czy nowatorski, 
osoba, która pali, vapuje, inhaluje czy jak to się tam 
nazywa, czyli po prostu konsumuje wyrób tytoniowy. 
Nie ma bardziej zanieczyszczonego powietrza. I to są 
po prostu fakty.

W Polsce od wielu lat udaje się osiągać znaczący 
spadek liczby osób palących, ale nadal dotyczy to 
ponad 30% mężczyzn i prawie 20% kobiet. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia 
z pewnym problemem, jeśli chodzi o dalsze obni-
żanie liczby osób palących, szczególnie wśród mło-
dych osób. Co najbardziej niepokoi, co szczególnie 
powinno budzić nasze zaniepokojenie, taką grupą 
osób, które podejmują palenie, są młode kobiety 
czy wręcz dziewczyny. I to właśnie tzw. papierosy 
elektroniczne, a w przyszłości – być może, bo na 
razie to jest mało popularne – te nowatorskie wyroby 
to właśnie będzie bramka do wejścia do uzależnie-
nia od tytoniu. I niestety, jest coraz większa liczba 
doniesień, że osoby vapujące, czyli używające np. 
elektronicznych papierosów, są osobami, które palą 
także papierosy zwykłe, tradycyjne, po prostu zależy 
to tylko od okoliczności. W miejscach, gdzie nie 
wypada użyć papierosa, który śmierdzi, używa się 
papierosa elektronicznego.

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wszyscy 
ci palący, te 30% mężczyzn i prawie 20% kobiet…

(Głos z sali: Palisz?)
(Rozmowy na sali)
…to są ludzie, którzy prędzej czy później zacho-

rują na jakąś chorobę odtytoniową. Na pierwszym 
miejscu będą choroby układu oddechowego, przede 
wszystkim przewlekła obturacyjna choroba płuc, cho-
roby układu krążenia, przede wszystkim zawał mię-
śnia sercowego, oczywiście także rak płuc, także udar 
mózgu i wiele, wiele bardzo różnych chorób, także 
tych mniej poważnych. 100 tysięcy palaczy rocznie 
w Polsce umiera z powodu chorób odtytoniowych. 
Prawie 100 tysięcy. I te liczby musimy mieć na uwa-
dze w momencie, kiedy podejmujemy jakiekolwiek 
decyzje, które mogą sprzyjać temu, żeby ta liczba 
jeszcze wzrosła.

I na koniec, ponieważ ministerstwem prowadzą-
cym tę ustawę jest Ministerstwo Finansów… To nie 
jest najważniejsze, moim zdaniem, ale to także na-
leży wziąć pod uwagę. Chodzi o kwestię kosztów. 
Szanowni Państwo, wielokrotnie już udowodniono, 
że koszty palenia, także te liczone w pieniądzach, są 
większe niż jakiekolwiek przychody i korzyści finan-

pliwości – zostały zaliczone przez dyrektywę unijną, 
a także przez polskie przepisy, polską ustawę antyty-
toniową, do wyrobów tytoniowych. Nie ma co do tego 
żadnej wątpliwości. Tak że różne takie supozycje, 
jakoby używanie tych produktów może np. sprzyjać 
wychodzeniu z nałogu, są po prostu nieprawdziwe. To 
są wyroby tytoniowe, w dodatku najczęściej produko-
wane przez te same firmy tytoniowe, które po prostu 
przerzucają się z tego, co przestaje być tak popular-
ne, dlatego że pali im się grunt pod nogami. Muszą 
gdzieś sprzedać te swoje produkty. I szczególnie je-
żeli chodzi o wyrób zwany nowatorskim wyrobem 
tytoniowym, czyli, mówiąc bardziej jednoznacznie, 
papieros włożony do takiej fifki elektronicznej, która 
podgrzewa go tak mocno, że w zasadzie on się prawie 
pali, nie do końca… To nie są rzeczy, które powinny 
być nam obojętne, bo oczywiście – co do tego nie ma 
żadnej wątpliwości – i jedne, i drugie są wyrobami 
śmiertelnie niebezpiecznymi.

Polska jest od wielu lat sygnatariuszem ramowej 
konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ochronie 
przed tytoniem i tam jest taki bardzo ważny przepis, 
który Polska oczywiście również zaakceptowała, pod-
pisując i ratyfikując tę umowę. Mówi on, że należy 
przeciwdziałać wpływowi branży tytoniowej, która 
handluje śmiertelnie niebezpiecznymi produktami, 
na strategie dotyczące zdrowia publicznego. Akcyza 
na wyroby tytoniowe jest oczywiście elementem tej 
strategii, dlatego że nie wymyślono na świecie lepsze-
go sposobu zniechęcania ludzi do palenia – a zwłasz-
cza zniechęcania ludzi do rozpoczynania palenia – 
jak wysoka cena tych wyrobów. To jest tak dobrze 
udowodnione na świecie, a także w Polsce, że z całą 
pewnością decyzja o tym, czy nakładać akcyzę, ewen-
tualnie w jakiej wysokości, jest decyzją dotyczącą 
strategii zdrowia publicznego. Niestety ta ustawa już 
w samym swoim uzasadnieniu, które zostało przed-
stawione w momencie, kiedy projekt trafił do Sejmu, 
mówi o tym, że jest to ustawa odpowiadająca na proś-
by branży. To właśnie branża tytoniowa – a w każdym 
razie jej część – jest sprawcą tej regulacji. No to jest 
bardzo smutne, dlatego że moim zdaniem narusza to 
zasady, których powinniśmy przestrzegać przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących wyrobów tytoniowych, 
szczególnie takich decyzji, które przekładają się na 
wysokość spożycia tych wyrobów. A akcyza jest wła-
śnie takim elementem. Jeżeli spojrzymy na proces 
legislacyjny na stronach internetowych Rządowego 
Centrum Legislacji… Pan minister nie miał pewności, 
ale ja już to sprawdziłem. Tam w zasadzie w sprawie 
tej ustawy – no, wtedy jeszcze projektu – zabierają 
głos wyłącznie firmy produkujące wyroby tytoniowe, 
ewentualnie zrzeszenia tych firm. Zatem to właśnie 
ta branża jest żywotnie zainteresowana tą regulacją. 
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(senator K. Radziwiłł) myślę, że nie powinno być takiej ustawy. My jako 
Platforma chyba będziemy przeciwko. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Chróścikowski.
Zamykam dyskusję.
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.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 
punkt piąty, tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług, został już rozpatrzony.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 
szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1023, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1023 A.

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

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

im posiedzeniu w dniu 4 grudnia tego roku rozpatrzy-
ła ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług zawartą w druku nr 1023. Komisja wnosi, 
aby Wysoki Senat przyjął tę ustawę bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę chwilę poczekać, Panie Senatorze, ponie-

waż obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister finan-
sów.

sowe płynące z produkcji i kupowania papierosów. To 
się też po prostu nie opłaca. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejnym mówcą będzie pan senator Ślusarz.

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie mogę poprzeć tej ustawy. Ona uwzględnia być 

może wiele uwarunkowań ekonomicznych, być może 
też finansowych, być może nawet prawnych. Jednak 
nie uwzględnia jednej rzeczy, której muszę strzec – 
nie uwzględnia zdrowia Polaków. Z tego powodu jest 
mi smutno, że się pojawiła jako propozycja. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos zabierze pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie wiedziałem, że kolega będzie 

miał takie krótkie wystąpienie i nie zdążyłem sobie 
w głowie ułożyć wszystkich… Pan minister Radziwiłł 
powiedział o tych liczbach i o chorobach. No, nawet 
gdybym teraz bardzo chciał zapalić, na pewno nie 
zapalę, choć przyznam, że paliłem za młodych lat. No, 
jak człowiek młody, to nie zawsze odpowiedzialny. 
Dzisiaj sobie tego nie wyobrażam.

Nie do końca jestem za tą ustawą, Panie Ministrze, 
bo choć zdrowie jest najważniejsze, to przede wszyst-
kim równość, jeżeli chodzi o podatki, akcyzę… Czy to 
są nowatorskie rozwiązania, czy to są jakieś archaicz-
ne rozwiązania, warto, żeby sprawiedliwość została 
zachowana, nawet gdy chodzi o wyroby tytoniowe. Ja 
wiem, że te nowatorskie… One może brzmią nowa-
torsko, ale nic takiego tam nie ma – tam jest taki sam 
proces jak przy zwykłym paleniu, tylko odbywa się to 
na zasadzie elektronicznego podgrzewania, jak mówił 
pan minister. To dzisiaj bardzo się rozpowszechniło. 
Proszę jednak zauważyć, że na początku można było 
z takiego elektronicznego papierosa korzystać np. 
w restauracjach – widziałem, że nawet w samolotach 
można było skorzystać – a dzisiaj jest totalny zakaz. 
I jest z tym tak samo jak przy zwykłych wyrobach 
tytoniowych – nie wolno palić w miejscach publicz-
nych, nie wolno palić w samolotach itd. Jeżeli dobrze 
się wsłuchać w głosy moich kolegów z Senatu… No, 



98
68. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od sprzedaży detalicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1031, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1031 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
W dniu 4 grudnia br. Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy 
o podatku od sprzedaży detalicznej. Głównym czy 
jedynym elementem tej ustawy jest odroczenie roz-
poczęcia stosowania tego podatku do dnia 1 stycznia 
2020 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisa-
mi ten podatek miałby być stosowany od dnia 1 stycz-
nia 2019 r., ale, jak sądzę, wszyscy pamiętamy, bo 
dużo emocji wprowadzenie tej regulacji wywołało, 
że Komisja Europejska zakwestionowała jej wprowa-
dzenie i weszła w spór z naszym rządem. Ten spór 
w dalszym ciągu trwa, czekamy na jego rozstrzy-
gnięcie. Ponieważ w dalszym ciągu go nie ma, ten 
podatek od przyszłego roku, od 1 stycznia, nie może 
być stosowany, stąd prośba ze strony Ministerstwa 
Finansów o przesunięcie terminu rozpoczęcia jego 
stosowania na 1 stycznia 2020 r.

Biuro Legislacyjne nie wniosło uwag. Senatorowie 
też nie zabierali głosu w czasie dyskusji. W wyni-
ku głosowania przyjęto jednogłośnie, 5 głosami, tę 
ustawę i z takim też wnioskiem Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych zwraca się do Wysokiej Izby, 
wnioskiem o uchwalenie tego przedłożenia bez po-
prawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Zgłosił się pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy była omawia-

na na posiedzeniu komisji taktyka rządu polskiego, 
obrońcy tej ustawy? Ja nie mam nic do zarzucenia 

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Filip 
Świtała, chce zabrać głos w sprawie rozpatrywanej 
ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Może krótko.)

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest ustawa, który wdraża 2 dyrektywy Rady, 

przepisy tzw. dyrektywy bonowej i niektóre przepisy 
dyrektywy o świadczeniu usług na odległość za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiany 
są czysto techniczne i mają za zadanie usprawnienie 
systemu VAT – załatanie pewnych dziur czy też luk, 
które występują w tym systemie, ale nie od strony 
niepłacenia podatku, tylko od strony ułatwienia życia 
podatnikom. Dyrektywa bonowa wprowadza ujed-
nolicony schemat rozpoznawania dla celów podatku 
VAT bonów, czyli takich, powiedzmy, dokumentów, 
które wydaje np. pracodawca pracownikom po to, 
żeby mogli kupić sobie jakieś towary na święta, jako 
premię, a dyrektywa dotycząca świadczenia usług na 
odległość za pomocą środków elektronicznych wpro-
wadza takie ułatwienie dla nowo powstałych przed-
siębiorstw w branży elektronicznej, po to, żeby one 
mogły świadczyć swoje usługi w Unii Europejskiej, 
poza Polską, czy, jeżeli świadczą te usługi spoza 
Polski, to w Polsce, bez płacenia podatku VAT w kra-
ju, w którym te usługi są świadczone, do kwoty 42 
tysięcy zł, to jest odpowiednik 10 tysięcy euro.

To tylko tyle tytułem wyjaśnienia. Jeżeli byłyby 
jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To proszę chwilę poczekać, Panie Ministrze, po-
nieważ obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję bardzo.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Brawo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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(senator J. Rulewski) (Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

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

Czy przedstawiciel rządu, pan Filip Świtała, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, chce za-
brać głos w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Tak.)

Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja może ustosunkuję się do tych pytań, tak uzupeł-

niająco. Odbyła się rozprawa, ale nie ma ani wyroku, 
ani uzasadnienia. Spodziewamy się, że ten wyrok 
zapadnie w najbliższym czasie, ale to „w najbliższym 
czasie” należy tutaj rozumieć tak, że to się stanie 
w ciągu kilku miesięcy. To nie nastąpi przed świętami 
czy nawet w tym roku. To będzie prawie na pewno 
przyszły rok, prawdopodobnie jego pierwsza połowa, 
nawet pierwsza połowa tej pierwszej połowy. To jest 
niestety zależne od Trybunału Sprawiedliwości UE 
w Luksemburgu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę chwilę poczekać, ponieważ obecnie sena-

torowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej 
niż minutę pytania.

Zgłasza się pan senator Czerwiński. Proszę bar-
dzo.

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

No, jak przegramy, to przegramy – nic się nie stanie. 
Ale może wygramy. I dlaczego my odciągamy pobór 
tego podatku aż o rok, skoro wyrok może być ogło-
szony już w styczniu lub w lutym? To jest pierwsza 
kwestia. Dlaczego nie o pół roku?

I druga kwestia: a co z tymi straconymi podatka-
mi, których przez 3 lata nie pobieraliśmy? Czy my, 
składając wniosek do Trybunału, zastrzegliśmy sobie 
– to teraz jest modne – zabezpieczenie wykonania, np. 
w postaci sumy, którą Komisja Europejska powinna 
nam zwrócić? Jeżeli nie miała racji, powinna nam 
zwrócić podatek, którego nie pobieraliśmy, a mogli-
śmy pobierać.

I trzecie pytanie. To zaskarżenie… Może inaczej: 
te pretensje Komisji Europejskiej wynikały z tego, 

rządowi, że broni interesu, jak mniemam, Polski, 
ale z drugiej strony trzeba też zapytać o powodzenie 
w tym sporze i o jego koszty. Chociażby te, że trzeba 
przedłużać ustawę… Innymi słowy, jakie są szanse na 
wygranie tego sporu, a jakie będą skutki przegranej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, nie było dys-
kusji na ten temat. Pan minister poinformował nas, 
że w dniu 26 września 2018 r. odbyła się rozprawa 
i my czekamy na uzasadnienie i na wyrok… Wyrok 
już jest, tak że on powinien być, jeżeli się coś… Nie 
słyszałem, żeby się coś zmieniło w ostatnich dniach, 
spodziewamy się go w najbliższym czasie i w za-
leżności od brzmienia jego sentencji ministerstwo 
podejmie dalsze kroki.

(Senator Jan Rulewski: To przepraszam bardzo…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Jan Rulewski: Tak, Panie Marszałku.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Prosiłbym o uzupełnienie tego. Czy można poznać 

ten wyrok? Sam wyrok, bez uzasadnienia.
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie ma wyroku.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jacek Włosowicz:
Odbyła się rozprawa, ale nie ma wyroku. My cze-

kamy na ten wyrok.
(Senator Jan Rulewski: Ale pan powiedział, że 

już zapadł wyrok i tylko czekacie na uzasadnienie.)
Nie, nie. Odpowiedziałem, że rozprawa odbyła się 

26 września, ale nie ma jeszcze wyroku. On powinien 
zapaść w najbliższych dniach, tygodniach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy o paszach

(senator J. Czerwiński) musiałby być płacony przez wszystkie sklepy, a na-
szym celem było uwzględnienie tego, że jest pewien 
administracyjny ciężar związany z tym podatkiem, 
który, naszym zdaniem, uzasadnia to, że stawki mogą 
być zróżnicowane. W ramach procesu, który się toczy, 
stoimy na stanowisku, że stawki mogą być różnico-
wane według obiektywnych kryteriów, takich jak np. 
obrót. Stanowisko Komisji jest de facto zbliżone do 
stanowiska… Komisja mówi, że nie można nakładać 
progresywnych podatków na działalność gospodar-
czą. Moim zdaniem jest to bardzo nietrafne, ale to 
jest moje zdanie. Oczywiście w tej sprawie będzie 
rozstrzygał sąd.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze z państwa chce zadać pytanie? 

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że nikt 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 dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o paszach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1027, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1027 A.

(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie rozumiem. A co 

z ósmym?)
Wyjaśniam, że punkt ósmy zostanie przesunięty, 

ponieważ pan minister jest w drodze i nie zdąży do-
jechać. Nie będziemy tracić czasu.

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

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan minister nie może 
przyjechać. Wasza ustawa, a minister was lekceważy.)

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Wiesława Kiliana, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
W imieniu komisji rolnictwa pragnę przedstawić 

sprawozdanie do ustawy o zmianie ustawy o paszach.

że tam były 2 stawki, że tam była tak jakby progre-
sja. Czy nie należało po prostu odejść od progresji 
i wprowadzić jednolity podatek obrotowy? Może to 
by była nawet okazja do odejścia od nieszczęsnego 
VAT. Czy byłoby możliwe wprowadzenie prostego 
podatku obrotowego? Ktoś by powiedział: ale prze-
cież będą go płacić wszyscy, także ci najmniejsi. No 
ale w tej chwili najmniejsi i tak płacą podatki, a duże 
firmy w ogóle unikają płacenia podatków w Polsce. 
Tak więc może to by był sposób na to, żeby tego nie 
robiły.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Senatorze! Wysoka Izbo! Sytuacja wygląda tak, że 
odraczamy ten podatek o rok, dlatego że ten wyrok, 
którego się spodziewamy, będzie wyrokiem pierwszej 
instancji. Jest istotne prawdopodobieństwo, że ten 
spór będzie eskalował. Jeżeli nasze racje nie zostaną 
uwzględnione, to prawdopodobnie zaskarżymy ten 
wyrok do drugiej instancji. Jest też bardzo prawdo-
podobne, że jeżeli nasze racje zostaną uwzględnio-
ne, to Komisja zaskarży wyrok do drugiej instancji. 
W związku z czym istnieje istotne prawdopodobień-
stwo, że ten spór nie zakończy się na wyroku pierw-
szej instancji. Gdyby tak się złożyło, musielibyśmy 
w miarę prędko przygotować zmianę tej ustawy. I na 
taką ewentualność jesteśmy przygotowani.

Jeżeli chodzi o pana pytanie dotyczące czegoś 
w rodzaju odszkodowania…

(Senator Jerzy Czerwiński: Zabezpieczenia.)
…zabezpieczenia, to nie ma takiej możliwości, 

żeby zabezpieczyć powództwo w zakresie zawiesze-
nia podatku. Dodam, że nie było tak, że my dobro-
wolnie zawiesiliśmy ten podatek. To Komisja wydała 
decyzję, na podstawie której zgodnie z istniejącymi 
procedurami, traktatem i prawami, które obowiązują, 
musieliśmy ten podatek zawiesić. Było to władcze 
rozstrzygnięcie Komisji. W związku z tym funkcjo-
nujemy w pewnej procedurze i nie mamy możliwości 
tak jakby zabezpieczenia się na drodze, powiedzmy, 
sądowej przed szkodami, które wynikają z tego, że 
w tej chwili ten podatek jest zawieszony.

Jeżeli chodzi o takie bardziej ogólne, pańskie, 
Panie Senatorze, pytanie, dotyczące podatku obro-
towego i tego, kto go płaci, to prawda jest taka, że 
gdybyśmy po prostu znieśli progresję, to ten podatek 
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(senator sprawozdawca W. Kilian) Nikt z państwa senatorów do dyskusji się nie za-
pisał.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o lasach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1026, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1026 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pragnę przedstawić informacje związane z usta-
wą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach. 
Tak brzmi tytuł tej ustawy.

Celem i przedmiotem tej ustawy jest skrócenie 
i uproszczenie procesu wyboru operacji złożonych 
w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, jak również uwzględnienie 
w systemie prawnym zmian Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa senatorów o wyciszenie rozmów.)
Zmiany polegają przede wszystkim na: przyjęciu 

przez podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej 
wszystkich zadań związanych z oceną i wyborem ope-
racji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; 
zwiększaniu limitów środków finansowych dostęp-
nych dla Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Brwinowie; uproszczeniu trybu wyboru operacji 
partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na po-
ziomie krajowym zgłoszonych do jednostki centralnej 
w drodze konkursu; uproszczeniu dokumentacji kon-
kursowej w zakresie treści regulaminu, konstrukcji 
formularza umowy na realizację operacji oraz formu-
larza wniosku, sklasyfikowaniu nowego…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani 
Senator, proszę o zajęcie miejsca, bo to troszeczkę 
przeszkadza.)

Ustawa o zmianie ustawy o paszach ma na celu 
zmianę przepisu art. 65 polegającą na odłożeniu do 
1 stycznia 2021 r. terminu wejścia w życie art. 15 
ust. 1 pkt 4 zakazującego wytwarzania, wprowa-
dzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt 
pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 
użytku paszowego.

W czasie posiedzenia komisji obecni senatoro-
wie głosowali za przyjęciem ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator się zgłasza?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w sprawie formal-

nej, Panie Marszałku.)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Bardzo przepraszam, ja wszystko rozumiem, 

ale… Przepraszam, Panie Marszałku. Jest ustalony 
porządek obrad, jesteśmy przygotowani, są przygo-
towani senatorowie, ludzie, a wiceminister powiada, 
że przyjedzie ok. godziny 15.00 albo 16.00. Ja bar-
dzo przepraszam, ale czy my jako Senat nie jesteśmy 
w ten sposób lekceważeni? Nie wiem, jak mam się do 
tego odnieść. Jest kolejność, są punkty, są telefony. 
Bardzo przepraszam. Proszę zająć jakieś stanowisko 
w tej sprawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, stanowisko jest takie. Bywało 

w przeszłości, że takie przesunięcia w porządku ob-
rad robiliśmy. Jeżeli pan senator zgłasza zastrzeże-
nia i prosi, żeby wrócić do poprzedniego porządku, 
to będziemy nad tym głosować, ale myślę, że w tej 
chwili nie ma…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie proszę.)
Dziękuję bardzo. Wyraził pan swoje stanowisko. 

Zostanie to uwzględnione w protokole.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Czy jest przedstawiciel rządu?
(Głos z sali: Nie.)
Nie ma przedstawiciela rządu.
Otwieram dyskusję.
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(senator sprawozdawca Z. Pupa) (Senator Jadwiga Rotnicka: No, jak to nie ma mi-
nistra?)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale w którym 
punkcie?)

(Senator Jan Rulewski: W trybie regulaminowym.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na ogół pan bardzo sprawnie i kulturalnie prowa-

dzi obrady. Ale tu zadał pan pytanie… Powiedział 
pan, żebyśmy uruchomili procedurę stawiania pytań 
do przedstawiciela rządu, po tym, jak pan stwierdził, 
że ministra nie ma. Tak więc nie bardzo wiemy, do 
kogo te pytania kierować. To po pierwsze.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, sprawa jest…)

I wnoszę o to… Ale wracam do poprzedniego 
punktu: mamy już drugi przypadek, że nie ma przed-
stawiciela rządu. Czy nie należy, po pierwsze, złożyć 
wniosku o przerwę celem, że tak się wyrażę, zin-
wentaryzowania tych obecności, a po drugie, punktu 
ósmego, czyli ustawy o grobach, przenieść na inną 
godzinę inny lub termin?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma ministra.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy państwo popierają wniosek o ogłoszenie prze-
rwy? Minister jest w drodze.

Nie ma takiego wniosku formalnego, wobec tego 
kontynuujemy.

Otwieram dyskusję w rozpatrywanym punkcie.
Kto z państwa się zapisał do dyskusji?
Nikt z państwa senatorów nie zapisał się do dys-

kusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłat-
nego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1032, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1032 A i 1032 B.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, senator Janinę Sagatowską, o przedsta-
wienie sprawozdania…

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)
Proszę?

…poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwięk-
szające odporność ekosystemów leśnych i ich war-
tość dla środowiska”; uwzględnieniu w systemie 
prawnym wymagań przepisów Unii Europejskiej 
oraz umożliwieniu uzyskania specjalizacji przez do-
radcę rolniczego również po ukończeniu wyłącznie 
studiów podyplomowych z zakresu danej specjali-
zacji.

Po wysłuchaniu informacji od pana ministra na 
posiedzeniu komisji nikt się nie zgłosił do dysku-
sji. Przyjęto propozycję zmian ze zrozumieniem. 
Głosowanie za ustawą było jednomyślne. Nikt nie 
zgłosił uwag i wniosków o charakterze legislacyjnym. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głos z sali: Nikt.)
Nikt się nie zgłasza.
(Senator Janina Sagatowska: Zgłasza się…)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)
Projekt ustawy o został wniesiony przez rząd.
Do reprezentowania rządu w toku prac parlamen-

tarnych…
(Głos z sali: A rządu nie ma.)
…został upoważniony minister rolnictwa i roz-

woju wsi.
(Głos z sali: Nie ma kogo pytać.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zgłoś wniosek for-

malny.)
(Senator Jan Rulewski: Wniosek w sprawie for-

malnej…)
Stwierdzam, że przedstawiciel rządu nie stawił 

się na posiedzeniu Senatu. Podobno jest w drodze, 
ale nie będziemy czekać.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca py-
tania, ale nie ma przedstawiciela rządu.

Otwieram dyskusję…
(Głos z sali: Nie ma.)
Proszę bardzo…
(Senator Jan Rulewski: No, ale pańska figura…)
(Głos z sali: Wniosek do protokołu.)
(Senator Jan Rulewski: Nie możemy… Można?)
(Głos z sali: Formalnie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dowiedz się, co my 

mamy robić. Bo w sumie to jest po prostu lekcewa-
żenie…)

W jakim trybie, Panie Senatorze?
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ustawa zadziałała, jak ona dzisiaj wygląda, uzyskali-
śmy informację, że jeszcze w marcu tego roku wywią-
zaliśmy się z tamtej ustawy, wszystkie świadczenia 
przewidziane tamtą ustawą zostały wypłacone, czyli 
jakby dotrzymujemy słowa i jest pełne wywiązanie 
się z tamtej ustawy.

Przewiduje się objęcie tą ustawą 24 tysięcy 80 osób 
i przeznaczenie kwoty 240 milionów zł. Ona obejmu-
je szczegółowo… Ustawa precyzuje, kogo ma doty-
czyć: byłych pracowników, których stosunek pracy 
z przedsiębiorstwem górniczym został rozwiązany na 
podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy; emerytów, rencistów; wdowy, wdowców ma-
jących ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie 
uprawnionej oraz wielu innych osób; nie będę ich 
wymieniać, bobym musiała czytać całą ustawę. Tak 
jak powiedziałam, są to ponad 24 tysiące osób, środki 
na to są, osoby oczekują na realizację tej ustawy.

Tak że z tego powodu Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych proponuje przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Ona jest ważna i oczekiwana. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tak samo jak koleżanka, pani senator przedstawiła 

już w skrócie sprawozdanie komisji budżetu i finan-
sów, tak ja mam przyjemność przedstawić sprawozda-
nie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Na początku chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać za przygotowanie projektu tej ustawy o świad-
czeniu rekompensacyjnym.

Ustawa ta jakby uzupełnia katalog osób, które 
będą uprawnione do pobrania tego świadczenia re-
kompensacyjnego. Pragnę przypomnieć, że w oparciu 
o tę ustawę świadczeniem objęci będą byli pracow-
nicy, których stosunek pracy z przedsiębiorstwem 
górniczym został rozwiązany na podstawie ustawy 
z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników i którzy po ustaniu tego 
stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobot-
nych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania 
tego zasiłku; emeryci i renciści mający ustalone prawo 
do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 
i – co ważne – wdowy, wdowcy i sieroty, którzy mają 

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Powiem dość jasno: proszę o zarządzenie przerwy 

do czasu przybycia osób niezbędnych do procedo-
wania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zarządzam 15-minutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 51  

do godziny 14 minut 06)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłat-
nego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1032, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1032 A i 1032 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, panią senator Janinę Sagatowską, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć przed Wysoką Izbą spra-

wozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada br. usta-
wie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzesta-
nia pobierania bezpłatnego węgla przez osoby nie-
będące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych roz-
patrywała przedmiotową ustawę – tak się złożyło – 
w Barbórkę, potraktowaliśmy ją jako prawie prezent 
na tak wielkie święto, wyraz poszanowania pracy 
i zasług naszych górników. Komisja po rozpatrzeniu 
tej ustawy – w trakcie dyskusji nie było zastrzeżeń, 
nie było też zastrzeżeń legislacyjnych – proponuje 
Wysokiej Izbie przyjęcie tejże ustawy bez poprawek.

Ustawa ta przyznaje świadczenia rekompensacyj-
ne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz 
z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla 
przez osoby niebędące pracownikami przedsiębior-
stwa górniczego tym pracownikom, którzy nie dostali 
tychże świadczeń na mocy uchwalonej w październi-
ku 2017 r. ustawy o tych rekompensatach.

W odpowiedzi na pytanie skierowane do ministra 
przez jednego z senatorów, senatora Kleinę, jak tamta 
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) I wreszcie trzecie pytanie. Czy to oznacza, że to 
jest taka ustawa tasiemiec, do której będzie można 
dopisywać kolejne grupy? Ja już teraz bym dopisał 
żołnierzy górników w okresie PRL, którzy też nie 
dostali deputatu. To jest moje pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo. 3 pytania, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Te kwestie, o których mówił pan senator, nie były 

podejmowane na posiedzeniu komisji. Osobiście 
uważam, ze proces rekompensat i wypłaty świad-
czenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla jest bardzo skomplikowany, bo 
obejmuje wiele bardzo różnych uwarunkowań za-
wartych wcześniej umów zbiorowych. Chcę również 
przypomnieć, że to świadczenie zostało w jakiś spo-
sób odebrane w roku 2015 przez sprawujących wtedy 
zarządy w spółkach górniczych z nominacji Platformy 
i PSL. To już tak zupełnie na…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie odebrano tego.)
No, ale mówimy o faktach. To świadczenie zo-

stało wtedy wypowiedziane. I te umowy były wtedy 
wypowiadane.

(Rozmowy na sali)
Wtedy były wypowiadane, właśnie w tych latach 

2014–2015, w różnych okresach. My to przywracamy. 
I to moje podziękowanie to nie jest orderowanie czy 
też rozdawanie orderów, jak to pan senator określił, 
tylko wyrażenie z mojej strony satysfakcji, że projekt 
tego typu ustawy – bardzo ważnej społecznie, która 
w sposób pełny obejmie wszystkich uprawnionych, 
podczas gdy wcześniejsza ustawa ich nie obejmowała 
– został przedłożony. I to jest jedynie to.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Następny? 
Czy już wszystkie odpowiedzi…)

(Senator Jan Rulewski: A jeszcze… Czy ta ustawa 
ma charakter tasiemcowy, czy już kończy proces?)

Panie Senatorze, nie znam definicji ustawy tasiem-
cowej. Ja z tym określeniem nigdzie się nie spotkałem. 
Myślę, że ta ustawa – jeśli dobrze domniemywam, 
jaka jest tu definicja pana senatora – kończy proces 
świadczeń rekompensacyjnych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do senatorów sprawozdaw-

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku 
zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie 
lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli 
utrata uprawnienia do bezpłatnego węgla nie została 
im zrekompensowana w inny sposób. Nie ukrywam, 
że bardzo często wielu tych, którzy nie byli objęci 
poprzednią ustawą z października ubiegłego roku, 
wnosiło o to, by oni również mogli skorzystać z mocy 
tej ustawy. Ta ustawa, która wpłynęła do Senatu i któ-
rą procedujemy, obejmuje ten poszerzony katalog. 
I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz bardzo ser-
decznie podziękować ministerstwu za przygotowanie 
tej ustawy.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Pragnę jeszcze dodać, że w trakcie debaty, dys-
kusji na posiedzeniu komisji padło pytanie, czy to 
świadczenie nie będzie miało wpływu na inne świad-
czenia, przysługujące np. z tytułu alimentów bądź 
świadczeń socjalnych. Wyjaśnienie zarówno ze strony 
ministerstwa, jak i Biura Legislacyjnego było takie, 
że ten projekt ustawy nie będzie miał na to wpływu. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatorów 
sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Do którego 

sprawozdawcy?)
Do pana senatora. Łatwo tak wskazać, bo wcze-

śniej mówiła pani senator.
Nie rozumiem pańskiego podwójnego podkreśle-

nia „dziękuję ministerstwu”. Jak pamiętam… I to jest 
pytanie pierwsze. Dlaczego pan dziękuje za fakt, że 
przedłuża się epizodyczną ustawę z zeszłego roku, 
której ryczałtowy charakter miał ostatecznie rozwią-
zać sprawę?

Drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że ta forma 
podziękowania krzywdzi tych górników, którym 
w zeszłym roku tego nie przyznano? Czyli chodzi 
o to, że ministerstwo, które pan tak epatuje… no, 
które pan tak tutaj orderuje, nie przygotowało tamtej 
ustawy dobrze.
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(wicemarszałek M. Seweryński) pozbawienie ich uprawnienia… Bo, Panie Senatorze, 
mówienie tu o innych grupach z PRL – delikatnie bym 
tak powiedział – niekoniecznie przystoi. Dlaczego? 
Dlatego że ta grupa, która dziś jest wskazana w tej 
ustawie, i grupa emerytów, która została ujęta w po-
przedniej ustawie, tej z zeszłego roku, to są jedyne 
grupy w Polsce, które miały to uprawnienie, ale po-
zbawiono je tego uprawnienia.

Panie Senatorze, wiem, co mówię. Można kiwać 
głową w prawo, w lewo, w poprzek. Ja wiem, co mó-
wię. Dlatego też po określeniu pełnego zbioru eme-
rytów w poprzedniej ustawie… Tu mieliśmy łatwiej, 
bo mieliśmy lepiej dostępną dokumentację, i w ZUS, 
i bardziej uporządkowaną ze względu na to, że te oso-
by przechodziły na emerytury i dostawały ów deputat 
w naturze bądź w gotówce. Ich go pozbawiono. One 
nie miały prawa się wypowiedzieć, dlatego że nikt 
nie reprezentował tych środowisk. Dlatego ta ustawa 
została słusznie podjęta i przez Sejm, i przez Senat. 
Również państwu senatorom serdecznie wtedy dzię-
kowałem i będę dziękował, bo to była słuszna decyzja.

A w związku z tym, że najpierw należało upo-
rządkować większą grupę problemów, tośmy dokonali 
tego uporządkowania. Pozostały nam wdowy, sieroty 
i pozostałe grupy, te mniejsze, w przypadku których 
trzeba było przejrzeć stosowne dokumenty, aby wła-
ściwie zapisać to w ustawie, tak by wszyscy, którzy 
mieli to uprawnienie, a zostali go pozbawieni, mogli 
z niego skorzystać. Dopisaliśmy jedynie osoby, które 
nie zdążyły złożyć w tamtym procesie stosownych 
dokumentów. Ale jest też taka grupa osób, która zło-
żyła, a SRK w tym dużym procesie – bo umówmy 
się, proszę państwa, to było ponad 200 tysięcy osób 
– nie zdążyła tego rozpatrzyć. Tośmy te osoby w tej 
ustawie ujęli, by SRK nie musiała ponosić z tego ty-
tułu kosztów, bo i tak sprawnie przeprowadziła to 
przedsięwzięcie.

I zamykamy tę kwestię. Porządkujemy sprawę 
czegoś, co się historycznie tym osobom należy. 
Dlatego chcę powiedzieć, że słuszne jest… I dzię-
kuję serdecznie za to, co na posiedzeniach komisji, 
za merytoryczną dyskusję, za to, że państwo po-
dzielacie opinię, że porządkujemy pewne kwestie, 
w tym przypadku nazywając to rekompensatami 
jednorazowymi. I nie można mówić, że są inne gru-
py, które możemy zaklasyfikować tak jak te osoby, 
bo tym osobom zabrano coś, co miały, a już nie 
pracowały w firmie, w kopalniach, czy też mieli 
ich małżonkowie, którzy odeszli, zginęli. Dlatego 
też serdecznie dziękuję za dobry klimat dyskusji 
nad tą ustawą na posiedzeniach komisji, bo myślę, 
że są pewne projekty i problemy, które nas łączą 
w obu Izbach. I fantastyczne jest to, że umiemy to 
zauważyć i że przy dużym wysiłku osób, jeszcze 
raz to powiem, osób w poszczególnych kopalniach, 
w departamencie, osób, które powzięły ten wysiłek, 

Czy przedstawiciel rządu, pan minister 
Tobiszowski, chce zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Tak.)

Proszę bardzo, zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcę podziękować za te słowa „dziękuję”, bo 

one nie padły pod adresem ministra…
(Senator Jan Rulewski: Padły, padły.)
…pod adresem ministerstwa i współpracowników 

ministerstwa. I powiem z pełną powagą i siłą: tylko 
niewiedza może usprawiedliwiać to, że w tym proce-
sie, w związku z ustawą z zeszłego roku i w związku 
z tą ustawą, pracownikom ministerstwa i pracowni-
kom, którzy są na kopalniach, a którzy musieli zejść 
na dół, do piwnic, by przejrzeć dziesiątki metrów 
dokumentacji tam zgromadzonej, żebyśmy mogli 
skonstruować akt prawny niepomijający żadnej 
grupy… I myślę, że pan senator, który wywodzi się 
z tego środowiska branżowego, górniczego, wie o tej 
skali – dlatego też dziękował. I myślę, że pracow-
nikom i Departamentu Górnictwa, i pracownikom 
w poszczególnych kopalniach, te słowa się naprawdę 
należą.

Ale powiem też tak: to nie jest ustawa, która wska-
zuje, żeśmy zaniedbali cokolwiek w tamtej ustawie. Ja 
miałem okazję u państwa prezentować tamtą ustawę. 
Jeśli ktoś zna proces restrukturyzacji w górnictwie 
– a on zaczął się w 1989 r. – i jeśli wiemy, ile było 
kopalń, co się nagle stało, że zjednoczenie górnicze 
przestało je nadzorować jako jeden podmiot, a ko-
palnie zaczęły funkcjonować oddzielnie… Następnie 
tworzono spółki, powstał holding, następnie powstała 
Kompania Węglowa. Ten proces był tak złożony, że 
w różnych kopalniach powstały różne regulaminy 
pracy, różnego rodzaju umowy społeczne, wynikają-
ce też z pewnej specyfiki miejsca, gdzie te kopalnie 
były, a zarazem były uprawnienia do pewnych rzeczy 
– w tym przypadku deputatu… Osoby takie były 
zapisywane na różne sposoby. Myśmy, żeby dać re-
kompensatę za utracone uprawnienie zapisane w tych 
dokumentach, musieli przejrzeć wszystkie dokumen-
ty, które w całym tym okresie likwidacji kopalni, ich 
łączenia… Przecież był chociażby proces z czasów 
pana premiera Buzka. Ile to kopalń zostało wtedy 
zlikwidowanych, a dokumentacja zarchiwizowana? 
Proszę mi wierzyć, to był olbrzymi proces. I dlatego 
osobom, które z jednej strony zajmowały się określe-
niem, które osoby mogą otrzymać rekompensatę za 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o osoby, które miały 

uprawnienia, a nie były pracownikami kopalń, bo 
o takich osobach mówimy, to tą ustawą zamykamy 
całą kwestię. Ta ustawa nam to niejako domyka i jest 
takim drugim głosem, drugą nogą ustawy z zeszłego 
roku. Przygotowywaliśmy ją trochę dłużej, chociaż 
mówimy tylko o 24 tysiącach osób w porównaniu 
z 230 tysiącami, dlatego że nie chcieliśmy pomi-
nąć żadnej grupy. Dodam nawet, że w czasie prac 
międzyresortowych pokłoniliśmy się Rządowemu 
Centrum Legislacji o sugestie, za co też dziękowa-
liśmy, żeby osoby, które gdzieś tam w interpretacji 
mogłyby dochodzić skorzystania z tego uprawnie-
nia… Wpisaliśmy do ustawy… Skorzystaliśmy na-
wet z pewnej sugestii wysuniętej podczas prac sej-
mowych, była propozycja poprawki, która nam coś 
doprecyzowała, i tu się nie upieraliśmy, uważaliśmy, 
że bez tego damy radę, ale żeby nie było wątpliwości, 
że chcemy zamknąć ten temat, to wprowadziliśmy to. 
Tak że, jak myślę, mogę z pełną odpowiedzialnością 
przekazać, że ten proces został tą ustawą zamknięty. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nie sły-

szę.
(Głos z sali: Tak…)
Tak? Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, tu są jakby dwie kategorie osób. 

Jedna to ta grupa, która miała uprawnienia wyni-
kające ze starej ustawy z tamtego roku, a z jakichś 
powodów rekompensaty nie zostały im wypłacone, 
a druga to inne osoby, te, które nabyły uprawnienie 
zgodnie z tą ustawą. Jaka grupa osób fizycznie nie 
otrzymała rekompensaty, a była do tego uprawniona 
w oparciu o starą ustawę? Czy potrafi pan to określić?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Z tego, co pamiętam, wynika, że chodziło o jakieś 

14 tysięcy osób. Paręset osób złożyło dokumenty czy 

przejrzały dziesiątki tysięcy dokumentów, bo każdy 
regulamin, proszę państwa, proszę mi wierzyć, to 
była naprawdę wielka sprawa… Za to chcę bardzo 
serdecznie podziękować. Myślę, że pan senator miał 
słuszność, mówiąc, że trzeba tym osobom za danie 
nam odpowiednich dokumentów, byśmy mogli stwo-
rzyć tę ustawę i przedłożyć państwu, podziękować. 
Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę chwilę poczekać, bo teraz 
senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę pytania do przedstawiciela rządu.

Zgłosił się pan senator Grabowski.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, ale najpierw 

kilka słów. Ja doskonale pamiętam ubiegłoroczną 
debatę, pośpiech przy pisaniu tej ustawy i proce-
dowaniu, bo zależało nam na czasie. Była określo-
na pula środków, doskonale pamiętam. I zależało 
nam na czasie, żeby tym ludziom jak najszybciej 
zadośćuczynić, dać im to, co im się tak naprawdę 
należało. Padały pytania dotyczące grupy, właściwie 
grup, które nie zostały niestety tą ustawą objęte. Ja 
doskonale pamiętam dyskusję i pamiętam pytanie, 
które panu, Panie Ministrze, zadałem. Pan odpo-
wiedział, że zobowiązuje się pan, zobowiązujemy 
się do tego, że w przyszłości, jak się okazało, nie-
dalekiej przyszłości, i w miarę możliwości te gru-
py zostaną uwzględnione. I za to, Panie Ministrze, 
serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję za to, że 
dotrzymujemy słowa, bo taka jest prawda. To padło 
z tej mównicy z ust pana ministra, to, że te grupy 
zostaną objęte, że nie wtedy, ale w przyszłości. Za 
to serdecznie dziękuję. Dziękuję pracownikom mi-
nisterstwa i służbom podległym…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Już kończę.
…Spółkom za przygotowanie tych materiałów, za 

to, że możemy w ten sposób zadośćuczynić.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Może pan się 

zapisać do głosu.)
A pytanie brzmi: czy mamy stuprocentową pew-

ność, że już wszystkie grupy, które oczekiwały tego 
typu świadczenia, zostały uwzględnione, że nie został 
pominięty nikt, jeśli chodzi o ewentualnych poten-
cjalnych beneficjentów? Dziękuję.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, uważałem, że na-
leży wyczerpać sprawę przy pomocy pytań, ale po 
wystąpieniu pana ministra muszę wydłużyć swoje 
wywody. Od razu informuję, że klub parlamentarny 
Platformy, rozważywszy tę sprawę, uznał, że nale-
ży ją poprzeć. Ale pan, Panie Ministrze, prowokuje 
do nieodpowiedzialnych… Prowokuje pan swoimi 
wypowiedziami przynajmniej do prostowania, a na-
wet do pewnych wniosków. Mój pierwszy wniosek 
jest przeciwny wnioskowi pana senatora Gawędy, 
jakoby można było pana i pana pracowników – ale 
zwłaszcza pana – orderować. Jeśli pan dostał jakąś 
nagrodę w trakcie tego roku za bardzo dobrą pracę, 
to moim zdaniem pan powinien ją oddać, zwłaszcza 
tym pracownikom, których pan naraził na szwank.

Przypominam, że tamta ustawa nie kwitowała 
sprawy przeszłości. Pan mówi, że zabrano komuś 
uprawnienia. W państwie demokratycznym – niech 
pan o tym pamięta, Panie Ministrze – nie ma poję-
cia „zabrano”. Jeśli już, to zrobiono to na podstawie 
prawa i tylko prawa. I nawet jeśli to prawo wydaje 
się wielu obywatelom w różnych sprawach niespra-
wiedliwe, to zawsze istnieje instytucja sądu, o której 
pan zapomina. Wasz rząd w ogóle zapomina o są-
dach. Otóż zanim weszła ta ustawa, działały ukła-
dy zbiorowe. Ten poprzedni rząd nie łamał zasady 
umów, układów zbiorowych, które są źródłami prawa. 
Górnicy mogli w różny sposób występować przed 
sądem. I udowadniał pan wtedy – nie wiem, czy to 
był pan, nie pamiętam – że konieczne jest urucho-
mienie epizodycznej ustawy, tak żeby środki były 
wypłacane nawet wstecz, żeby uniknąć sądu i na tej 
zasadzie dokonać ryczałtowej rekompensaty. Wysoka 
Izba to przyjęła. I słusznie, to też jest rozwiązanie. 
Udowadnialiście państwo, że koszty sądowe – to też 
było słuszne – mogą, powiedzmy, przerastać docho-
dzenie sprawiedliwości. I to było epizodyczne. Dziś 
okazuje się, że to nie jest ustawa epizodyczna. To 
nie jest ustawa barbórkowa, tylko ustawa wigilijna. 
To jest piętnasta pensja dla niektórych pracowników.

Tutaj szerzy się kłamstwo, jakoby górnicy w pań-
stwie demokratycznym, którego ja tu przez tyle lat 
bronię, nie mieli żadnych uprawnień. To jest cham-
stwo, tak bym powiedział. Akurat brać górnicza jest 
najlepiej zorganizowana w związkach zawodowych, 
ma najwięcej układów zbiorowych i podejmuje naj-
więcej akcji protestacyjnych w obronie tych układów. 
I twierdzenie, że ktoś dokonał gwałtu na jakiejkol-
wiek grupie zawodowej w Polsce jest naprawdę nie-
uczciwe z pańskiej strony. To jest zwykła, ohydna 
gra wyborcza.

Następna sprawa jest taka, że ta ustawa… Zdarza 
się w tej Izbie – tak było i w poprzednich kadencjach, 
w innych konstelacjach rządowych – że przedłuża się 

może je doniosło, uzupełniło te wnioski, bo one są 
dość proste, i właściwie zakwalifikowało się do tego 
w ramach ustawy, ale w związku z tym, że trzeba było 
się rozliczyć do końca marca… No, pracownicy SRK 
nie zdążyli, po prostu nie zdążyli. Myśmy uznali, że 
jeśliby tej ustawy nie było, to wypłacilibyśmy to tym 
osobom przez SRK, ze środków SRK, bo należało im 
się to ustawowo, a to, że skończył się termin rozliczenia 
finansowego, to nie była ich wina. Ale wiemy też, że 
część osób zaczęła się zgłaszać już po realizacji usta-
wy, nie złożyła wniosków w terminie, a więc one tak 
jakby… Nie było tu błędu po stronie spółki, ale uzna-
liśmy, że jeśli rzeczywiście chcemy ten temat – to jest 
to, o co pytał pan senator Grabowski – maksymalnie 
rozstrzygnąć, jeśli nie chcemy tego zawężać, a chcemy 
zamknąć temat, wprowadzając do ustawy wszystkie 
grupy, to dopiszemy jeszcze taką możliwość, że ci, 
do których informacja dotarła później, którzy później 
dowiedzieli się, że mogli złożyć te wnioski, ale tego 
nie dopełnili… Zdecydowaliśmy, że ujmiemy ich w tej 
ustawie. I dlatego daliśmy takie terminy, że jest 90 dni 
na rozpatrywanie… Chcemy, aby wnioski były składa-
ne od stycznia, następnie dajemy sobie 2 miesiące na 
rozpatrywanie, czyli racjonalnie więcej niż poprzed-
nio. Myślimy, że przez te dwa miesiące powinniśmy 
rozpatrzeć tę niedużą w porównaniu z poprzednim 
projektem liczbę wniosków, i de facto w ustawie jest 
już wpisane, że od 1 czerwca dokonujemy wypłat. Po 
to tak rozpisaliśmy te akordy, żeby wszystkim stwo-
rzyć możliwość złożenia i rozpatrzenia wniosków, bo 
ta ustawa, zamykając nam całą tę kwestię, porządku-
jąc ją, powoduje, że nie będzie już raczej możliwości 
prawnych, żeby w przyszłości robić incydentalne akty 
prawne i ujmować osoby, które, nie daj Boże, spóźni-
łyby się czy czegoś nie dopełniły.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli ta ustawa ma, że 
tak powiem, taki charakter związany ze sprawiedli-
wością wobec tych, którzy…)

Taka jest intencja, Panie Senatorze, taka jest in-
tencja.

(Senator Jerzy Czerwiński: …ewentualnie mogli 
pominąć siebie w staraniu się o tę…)

Taka jest intencja.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nie słyszę pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki 

Grzegorz Tobiszowski: Dziękuję, Panie Marszałku, 
dziękuję państwu.)

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy w dyskusji zabierze głos pan senator 

Rulewski.
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(senator J. Rulewski) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja nie chcę odpowiadać panu senatorowi, ja po 

prostu współczuję panu senatorowi… Myślę, że tylko 
tak można powiedzieć. Powaga Izby sprawia, że nie 
ma co polemizować.

Myślę, że trzeba jednak coś bardzo mocno sprosto-
wać. Emeryci zostali pozbawieni… Tylko niewiedza 
sprawia, że szafuje się tu pewnymi sformułowaniami. 
I mówię to… I proszę sprawdzić stenogramy z zeszłe-
go roku. Emeryci nie byli zatrudnieni; jedyna grupa, 
która została – emerycka – pozbawiona uprawnień do 
deputatu… I nigdy nie mówiłem, że złamano prawo. 
Ale zrobiono to wbrew sprawiedliwości społecznej. 
Myślę, że jeśli chcemy być państwem prawdziwie 
demokratycznym, to trzeba również pamiętać o tym, 
że jeśli jest łamana, w majestacie prawa, słuszna spra-
wiedliwość społeczna, to trzeba to naprawiać. I nie 
będę się licytował, czy poprzedni rząd miał możli-
wość, czy nie, bo nie o to idzie. Ja dziękuję parla-
mentarzystom, senatorom za to, że my oddajemy tym 
ludziom coś, co w ramach sprawiedliwości społecznej 
im się słusznie należy. I podnoszenie, że ktoś kogoś 
pozbawia dzisiaj, nie wiem, robi jakieś błędy… Tu 
w ogóle nie ma o czym dyskutować. To po pierwsze. 
Tak samo wdowy, sieroty – to nie są osoby zatrudnio-
ne i nie były zatrudnione. To są grupy społeczne, które 
miały uprawnienie, ale ze względu na to, że faktycz-
nie regulamin, układy zbiorowe wypowiedziano… 
Ale przecież ktoś był właścicielem tych spółek, tak 
jak dzisiaj jest nadzór właścicielski w Ministerstwie 
Energii nad spółkami górniczymi, i ktoś z ramienia 
ministerstwa rozmawiał ze stroną społeczną. Ale jak 
pan, Panie Senatorze, mówi… To proszę, żeby pan 
zwrócił uwagę na to, co się działo w Jastrzębiu za 
poprzednich rządów.

A co do pewnych sformułowań, jeśli chodzi 
o dawanie środków, to proszę sprawdzić – pewnych 
rzeczy nie pobierałem, a to, co faktycznie dosta-
łem, tak jak inni ministrowie, zostało przesłane na 
rzecz stosownych instytucji. I powiem tak. Można 
się licytować, czy minister jest dobry, czy nie…  
Powiem tylko tyle, że dobre imię każdego trzeba 
szanować. Ja nie widzę powodu, żeby się ekscy-
tować, przy słusznej ustawie… Bo naprawiamy 
coś, to się tym ludziom należy. I wcale to nie jest 
barbórkowe, to nie jest pod choinkę – to jest po 
prostu przedłożenie tak rozpisane, żeby… Mieliśmy 
ustawę już w maju i w czerwcu, potem były waka-
cje. I przedłożyliśmy to po to, żeby jak najszybciej 
można było uregulować kwestię, o której rozma-
wialiśmy przy poprzedniej ustawie. I proszę nie 
mówić, że ktoś popełnił błąd… Powiem tylko tyle: 

trwanie ustawy. Przed chwilą dyskutowaliśmy, z uwagi 
na proces sądowy przed trybunałem Unii Europejskiej, 
o sprawie wielkopowierzchniowych sklepów. Zdarzyło 
się – i ja sam wnosiłem wtedy o przedłużenie – że in-
ternowani nie zdążyli złożyć wniosków, bo nie mogli 
zebrać dokumentacji. To były przesłanki obiektywne, 
ale tutaj nie mamy z tym do czynienia. W zeszłym roku 
pańskie ministerstwo stawiało wybór: albo będziecie 
się, kochani, wspaniali, pracowici górnicy, proceso-
wać – i w waszym, i w moim mniemaniu zapewne by 
wygrali – albo bierzecie ryczałt. A dziś pan powiada, 
że stała się im krzywda, wobec tego trzeba ten ryczałt 
jeszcze raz ryczałtować i dopisywać nowe grupy.

Twierdzi pan, że zabierano uprawnienia. Tak, 
w okresie przełomu zabraliśmy… Pan jest moim zda-
niem za młody, żeby to pamiętać, ale to jest komplement 
pod pańskim adresem. Sejm i Senat naszego państwa 
zabrały wiele uprawnień, m.in. wiele tzw. dodatków 
szkodliwych. Zabieraliśmy je z mocy ustawy, żeby 
ratować gospodarkę państwa. I wtedy nie było mowy 
o tym, że ktoś miał to w układzie zbiorowym, a ktoś 
nie, bo wszyscy mieli to zagwarantowane w komuni-
stycznych układach zbiorowych. Zabieraliśmy, żeby 
ratować gospodarkę. Dziś wobec takiej konieczności 
nie stoimy. W gruncie rzeczy uruchamia pan proce-
durę, zgodnie z którą musielibyśmy wrócić do 1989 r. 
i wielu grupom zawodowym rekompensować różne 
straty. Wiele strat można by było zrekompensować. 

Dlatego będę głosował za tym, ale przeciwko panu. 
I zwracam się z prośbą, żeby pan zwrócił pieniądze, 
jakie pan pobrał za źle przygotowaną ustawę z ze-
szłego roku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby jeszcze zabrać 

głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ja wnio-

sków legislacyjnych nie złożyłem, więc nie widzę 
powodu, żeby przedstawiciel ministerstwa zabierał 
głos.)

Panie Senatorze, przedstawicielowi rządu można 
udzielić głosu w każdym momencie, w którym o to 
poprosi.

Proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Panie Senatorze, Panie Marszałku…)
Tym bardziej że pan stawia zarzuty… Więc może 

damy szansę, żeby minister odpowiedział.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) wek. Jednogłośnie – było 5 głosów za – zgodzono 
się na to. I z takim samym wnioskiem Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych zwraca się do 
Senatu, czyli zwraca się o przyjęcie tej propozycji. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko, ponieważ ta ustawa ma w zasadzie 

charakter techniczny.
Na posiedzeniu komisji był obecny przedsta-

wiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, pan mini-
ster Piebiak. Zostały omówione podstawowe za-
łożenia tej ustawy, jej cel. W zasadzie nie było 
dyskusji, poza jakimś drobnym pytaniem senatora 
Chróścikowskiego, które dotyczyło tego, czy ta 
ustawa i funkcjonowanie europejskich partii po-
litycznych niesie za sobą potrzebę jakichś zmian 
w ordynacji wyborczej. Padła odpowiedź negatyw-
na. Nie ma takiej potrzeby, bo jest jakby zupełnie 
inna przestrzeń działania tych partii.

Został zgłoszony wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Legislator nie zgłaszał żadnych uwag. Taki 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został złożo-
ny i przyjęty, w związku z czym i ja w imieniu Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rekomenduję 
przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 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 pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Łukasz 
Piebiak, chce zabrać głos?

Widzę, że zmierza do trybuny. Proszę bardzo.

my naprawiamy to, czegośmy jako formacja nie 
zrobili. Dziękuję, że państwo to również popieracie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o europejskich 
partiach politycznych i europejskich fundacjach 
politycznych.

Tekst ustawy zawarty został w druku nr 1022, 
a sprawozdania komisji w drukach nr 1022 A i 1022 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 4 grudnia 2018 r. Komisja Budżetu 

i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o euro-
pejskich partiach politycznych i europejskich funda-
cjach politycznych.

Działanie samych partii i fundacji jest określone roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r. 
w sprawie statusu i finansowania europejskich partii po-
litycznych i fundacji. Rozporządzenie to daje możliwość, 
żeby prawo krajowe uregulowało pozostałe kwestie, czyli 
kwestie niezwiązane z samym powoływaniem tych par-
tii. Ta propozycja reguluje samą rejestrację i likwidację 
oraz ustanawia punkt kontaktowy. W tym zakresie jest 
to realizacja tego rozporządzenia. Tak jak powiedziałem, 
ustawa obejmuje te 3 sprawy, czyli dookreśla, jak mamy 
zarejestrować taką partię czy fundację, jak mamy ją wy-
kreślić z ewentualnego rejestru, i ustanawia dla nich obu 
punkt kontaktowy. Tym punktem kontaktowym będzie 
Państwowa Komisja Wyborcza.

Pan minister w czasie posiedzenia komisji poinfor-
mował nas, że były co do tego znaki zapytania, tzn. 
były dwie możliwości: albo będzie to Ministerstwo 
Finansów, albo Państwowa Komisja Wyborcza. 
Zadecydowano, że będzie to PKW ze względu na to, 
aby było to ciało niezależne, a nie będące w struk-
turach administracji rządowej. Muszę dodać, że 
Państwowa Komisja Wyborcza niezbyt entuzjastycz-
nie przyjęła tę propozycję.

W dyskusji senatorowie nie zabierali głosu. 
Była propozycja, aby przyjąć tę ustawę bez popra-
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

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

nie darowałbym sobie, gdybym o to nie zapytał. Otóż 
mamy 2 kategorie tych europejskich partii politycz-
nych. Jedne to są te, które istnieją albo będą istnieć 
i są rejestrowane czy mają swoje siedziby poza Polską, 
a drugie to te w Polsce. Pytanie jest takie: której z tych 
kategorii dotyczy ta ustawa, czy tej pierwszej, czy tej 
drugiej, czy też obydwu tych kategorii?

I drugie pytanie, pomocnicze: dlaczego tak późno 
tę ustawę procedujemy? Bo to rozporządzenie we-
szło w życie w 2014 r., a jest 2018 r. Czy była jakaś 
przyczyna, czy po prostu przeglądano i stwierdzono, 
że tutaj jeszcze musimy nasze prawo uzupełnić, bez 
przyczyny zewnętrznej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Już odpowiadam.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Oczywiście ustawa dotyczy tej drugiej kategorii, na 
razie nieistniejącej, to znaczy europejskich partii po-
litycznych i europejskich fundacji politycznych, które 
mogłyby być założone w Polsce. Obecnie właśnie 
z uwagi na brak tych przepisów o charakterze tech-
nicznym nie jest możliwe zarejestrowanie tego rodza-
ju podmiotów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czy ktokolwiek wystąpi z taką inicjatywą, oczywiście 
trudno mi powiedzieć. Nie dotarły do Ministerstwa 
Sprawiedliwości żadne sygnały, żeby ktoś był za-
interesowany tworzeniem tego rodzaju podmiotów. 
Zapewne gdyby byli zainteresowani – zakładam, że 
gdzieś tam z kręgów polityki krajowej – no to byłby 
też odpowiedni nacisk na uchwalenie tych przepisów. 
Nikt się tym, Wysoka Izbo, nie interesował. Trzeba 
było to zrobić, więc to zrobiliśmy.

Skąd takie opóźnienie? Oczywiście o okresie do 
późnej jesieni 2015 r. nie potrafię powiedzieć, bo wtedy 
kto inny rządził i to pytanie nie do mnie. A po 2015 r., 
po zmianie władzy początkowo trwały poszukiwania 
chętnego w administracji rządowej do przygotowa-
nia tego projektu ustawy, ponieważ, niestety, ustawa 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Króciutko, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, tak jak tu panowie senatorowie 

sprawozdawcy powiedzieli, przedłożenie rządowe 
ma na celu wykonanie obowiązku wynikającego 
z prawa Unii Europejskiej, a konkretnie z rozpo-
rządzenia Parlamentu i Rady nr 1141/2014. Reguluje 
kwestie, tak jak było wskazane, techniczne. Bo oczy-
wiście rozporządzenie obowiązuje także w Polsce, 
jak w każdym innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, wprost, jest stosowane bezpośrednio, 
ale nie reguluje ono kwestii technicznych typu pro-
cedura rejestracji, procedura wyrejestrowania, organ 
nadzorujący czy krajowy punkt kontaktowy. Tak 
jak tutaj pan senator wspominał, zapadła decyzja na 
poziomie rządu, żeby to była Państwowa Komisja 
Wyborcza, rzeczywiście z takich właśnie przyczyn, 
żeby to było poza administracją rządową. Dodam 
może tylko do tego, co panowie senatorowie podali, 
bo ta informacja jeszcze nie padła, a budziło to jakieś 
pytania, ale już nie wątpliwości, bo ustawa cieszy się 
chyba poparciem wszystkich… Zawarta jest tam re-
gulacja, która prokuratorowi generalnemu przyznaje 
prawo do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie 
europejskiej partii politycznej bądź też europejskiej 
fundacji politycznej z rejestru. Ale jest to tylko pra-
wo do wystąpienia z wnioskiem. Decyzję w tym 
zakresie podejmuje Urząd ds. Europejskich Partii 
Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 
w Brukseli, tak że jest ona podejmowana na pozio-
mie wspólnotowym.

Uzupełniająco też można powiedzieć, że bardzo 
możliwe, że skala ewentualnego stosowania ustawy 
będzie żadna, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, bo 
przepisy obowiązują, mamy obecnie 10 europejskich 
partii politycznych i powiązanych z nimi europej-
skich fundacji politycznych, z czego 8 ma siedzibę 
w Brukseli, 1 we Francji, 1 w Holandii, czyli jest to 
generalnie instrument dotyczący polityki prowadzo-
nej na poziomie europejskim. No i w związku z tym 
działalność tych właśnie podmiotów, europejskich 
partii politycznych i fundacji politycznych, koncen-
truje się w tych stolicach europejskich, gdzie mają 
siedziby agendy europejskie, czyli w stolicach państw 
zachodniej Europy. Ale oczywiście nie ma przeszkód, 
nie będzie żadnych przeszkód, ażeby w Polsce takie 
podmioty powstały, jeżeli będzie taka inicjatywa.

Pragnę też zaznaczyć, co też już tutaj padło, że 
przedłożenie rządowe w żadnym stopniu nie wiąże 
tych podmiotów z krajową sceną polityczną, z wybo-
rami krajowymi, to jest zupełnie inna sfera. Dziękuję 
bardzo.



111
68. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r.

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) stała przegłosowana. Składam ją w tym momencie 
z trybuny Senatu. Dotyczy tego, aby wyrazy „z dniem 
1 stycznia 2019 r.” zastąpić wyrazami „po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia”. Zostawiam tę poprawkę.

Teraz chciałbym przybliżyć państwu senatorom cel 
ustawy. Celem ustawy jest określenie zasad sprawo-
wania opieki nad grobami weteranów walk o wolność 
i niepodległość, prowadzenia ewidencji grobów oraz 
udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń 
pieniężnych na pokrycie kosztów sprawowania opieki 
nad tymi grobami. Dotyczy osób, które walczyły o od-
zyskanie niepodległości lub w obronie niepodległości 
i granic suwerennej Rzeczypospolitej, biorąc udział 
w walkach zbrojnych… I odeszły. Dotyczy również 
funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodo-
wych, administracji Polskiego Państwa Podziemnego 
w okresie wojny 1939–1945, członków władz i rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 
1939–1990, a także podziemnych niepodległościowych 
organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Przepisów ustawy nie stosuje się do grobów wo-
jennych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. 
o grobach i cmentarzach wojennych, tj. grobów oto-
czonych opieką państwa, zgodnie z tą ustawą, niebę-
dących grobami rodzinnymi.

Szanowni Państwo Senatorowie, w Sejmie 
Rzeczypospolitej wszyscy posłowie byli za przyjęciem 
tej ustawy, ale Związek Powstańców Warszawskich wy-
stąpił o przygotowanie poprawki do tej ustawy, którą 
ja pozwoliłem sobie złożyć. Nad tą poprawką najdłużej 
debatowaliśmy. Poprawka miałaby gwarantować to, 
że grób bohatera wojennego w momencie, w którym 
skończy się okres opłacenia grobu i nie będzie miał go 
kto opłacić, według żołnierzy i ich kancelarii, i według 
mojej opinii, mógłby zostać zlikwidowany lub sprzeda-
ny. Dlatego poprawka, którą przeczytam… Przeczytam 
tylko pierwszy akapit poprawki, bo ona jest oczywiście 
szersza. Ona brzmi tak: „Jeżeli na terenie cmentarnym 
znajduje się grób, wobec którego została wydana de-
cyzja, o której mowa w art. 7a ust. 1, wydanie decy-
zji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga 
zgody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwa-
nego dalej prezesem Instytutu Pamięci Narodowej”.

Oczywiście pan minister utwierdzał nas w prze-
konaniu, że ta poprawka nie jest potrzebna, bo pkt 8, 
zdaje się, Panie Ministrze, ustawy mówi o tym… Pan 
minister zresztą na pewno o tym powie. Ja tylko rela-
cjonuję, że było to bardzo rzeczowe, niemniej jednak 
wzbudziło nasze bardzo poważne wątpliwości i nie 
przyjęliśmy argumentacji pana ministra, że punkt w tej 
ustawie, który mówi o ewidencji grobów, w ten sposób 
zabezpiecza… W czasie posiedzenia komisji padały 
m.in. takie głosy, że przygotowanie ewidencji będzie 
trwało dosyć długo. Muszą być one robione systema-
tycznie, rok po roku. I można wprowadzić do ewidencji 

o działach administracji rządowej kwestii procesów 
wyborczych w sposób wyraźny nie przypisuje żad-
nemu z ministrów. I w związku z tym musiała zapaść 
w pewnym momencie decyzja prezesa Rady Ministrów 
o powierzeniu tego zadania jednemu z ministrów. 
Ówczesna pani premier Beata Szydło powierzyła nam 
to zadanie. Wywiązaliśmy się z niego. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nikt się 
nie zgłasza.

Dziękuje, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli 

wości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że po 

zakończeniu bieżącego punktu przystąpimy do roz-
patrzenia punktu ósmego porządku obrad.

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 ósmego 
porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk 
o wolność i niepodległość Polski.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1024, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1024 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jerzego Fedorowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji Kultury 

i Środków Przekazu, obradującej nad projektem usta-
wy o grobach weteranów walk o wolność i niepod-
ległość Polski.

Na posiedzeniu komisji, które było bardzo war-
tościowe i dosyć długie, ale prowadzone w sposób 
niezwykle merytoryczny, zaproponowaliśmy – w tym 
ja – szereg poprawek, które uzyskały większość. 
W związku z tym przedstawiamy projekt uchwały 
z obowiązującymi poprawkami.

I pozwolę sobie, Panie Marszałku, złożyć jeszcze 
jedną poprawkę, która przez moją nieuwagę nie zo-

* Senator Adam Bielan złożył przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu. Przemówienie w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) i jeżeli ta poprawka przejdzie, to na pewno nie będzie 
mógł. Ale, Panie Przewodniczący…

(Senator Czesław Ryszka: Mnie się wydaje, że nie 
może być już nigdy zlikwidowany, ewentualnie może 
być przeniesiony za zgodą prezesa IPN.)

Tak, ale tego nie ma w ustawie. Na razie pan mi-
nister, który…

(Senator Czesław Ryszka: Nie, nie, ja się…)
On powie, dlaczego nie obawia się tej sytuacji, że 

w ustawie w pkcie 8… Nie mam przed sobą ustawy, 
ale pan minister bardzo precyzyjnie odpowie panu 
na to pytanie. Ja nie jestem prawnikiem, ale patrząc 
logicznie… Wprowadzałem tę poprawkę, oczywiście 
przy pomocy prawników, dlatego że uważałem, że 
te punkty w ustawie nie zabezpieczają, jeśli chodzi 
o tę obawę, którą pan przewodniczący jest łaskaw 
przekazać.

(Senator Czesław Ryszka: Moim zdaniem zabez-
pieczają, ale zapytamy ministra. Dobrze.)

(Senator Robert Gaweł: Panie Marszałku, mam 
pytanie.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
Panie Senatorze, jeżeli grób jest wpisany do ewi-

dencji, to według tej ustawy podlega opiece prawnej 
państwa. Tak?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
Jeśli nie jest wpisany, to nie podlega. A więc py-

tanie kluczowe: jak było… Czy na posiedzeniu ko-
misji było pytanie dotyczące tego, jak długo będzie 
trwało ewidencjonowanie grobów? Bo teoretycznie 
może być tak, i może być wiele takich przypadków, 
że skończy się okres opłacenia tzw. pokładnego czy 
nie będzie już rodziny, która może się opiekować 
grobem, a grobu nie będzie w ewidencji. I co będzie 
z tym grobem? Będzie kartka, że jest do likwidacji, 
i zostanie zlikwidowany.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Idąc, Panie Senatorze, tokiem pańskiego rozumo-

wania, składaliśmy tę poprawkę. Proces ewidencji 
będzie trwał – Panie Ministrze, proszę sprostować, 
jeśli się mylę – kilka lat albo nie wiadomo ile.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Nie, nie, ja wytłumaczę…

Pan minister to wytłumaczy.
Ale obawiając się takiej sytuacji i idąc tym to-

kiem rozumowania, składaliśmy tę poprawkę. Jeżeli 
pan minister to wyprostuje, to wtedy, jak uważam, 

określoną liczbę grobów, a w przypadku tych, które 
nie zostaną zewidencjonowane, może dojść według 
nas do takiej sytuacji, że zostaną one sprzedane albo 
zlikwidowane. Oczywiście ministerstwo i przedstawi-
ciele IPN, którzy byli obecni, nie zgodzili się z naszą 
argumentacją. Przytoczono też stanowisko środowi-
ska powstańców warszawskich o procedowaniu nad tą 
ustawą, że najpierw była to inicjatywa ustawodawcza, 
potem rządowa. To nie było tematem dłuższej debaty, 
ale oczywiście znajduje się w protokołach posiedzenia 
naszej komisji to, jaka była droga legislacyjna. Tak czy 
siak celem jednej i drugiej strony jest to, żeby opieka 
nad grobami naszych weteranów wojen, nad grobami 
naszych bohaterów, była trwała i stała. To tyle.

Na koniec chciałbym tylko poprosić pana ministra 
albo jego służby, bo ja bardzo długo jestem w par-
lamencie… Wystarczy wykonać telefon do mojego 
biura i powiedzieć, że z ważnych powodów, które 
rozumiem, Panie Ministrze, pan przyjdzie o innej 
porze. Dlatego że to, o której godzinie ja będę przed-
stawiał sprawozdanie, nie jest moją osobistą sprawą, 
ponieważ jesteśmy oglądani może w tej chwili wła-
śnie przez żołnierzy Armii Krajowej, którzy czekali 
na tę… Dobrze? To umówmy się w ten sposób.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę trzymać się sprawozdania z po-
siedzenia komisji.)

Dziękuję.
Od tej pory będę się już trzymał. Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński: 
Pan senator skończył?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, powiedziałem: 

dziękuję, Panie Marszałku.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Z pytaniem zgłosił się pan senator Ryszka. Proszę 
bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszę albo wy-

prowadzić mnie z błędu, albo potwierdzić… Grób, 
który znajdzie się w katalogu, w ewidencji pod opieką 
IPN… Czy taki grób może być kiedykolwiek zlikwi-
dowany?

Senator Jerzy Fedorowicz:
Nie może być. Ale musiałoby to być zapisane 

w ustawie, a nie jest. My wprowadziliśmy poprawkę 
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(senator J. Fedorowicz) …wniosło nasze Biuro Legislacyjne i my poszli-
śmy tym tropem. Zaraz panu… Boję się, że nie będę 
panu mógł odpowiedzieć precyzyjnie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze, dopytamy 
pana ministra.

…na to pytanie. Najmocniej przepraszam, ale nie 
widzę przed sobą tego artykułu.

Panie Marszałku, ja już skończyłem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma już pytań. 

Dziękuję bardzo.)
(Senator Robert Gaweł: Panie Senatorze, jeszcze 

jedno pytanie.)
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Sprawozdanie, strona trzecia, poprawka nr 12.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Trzecia strona…)
Trzecia strona sprawozdania, poprawka nr 12 

do art. 9. Tam została wykreślona „osoba fizyczna”, 
a pozostało tak, że tylko członkowie rodziny oraz 
osoby przez rodzinę wskazane… Jaka była intencja 
tej poprawki? Czy ktoś to tłumaczył na posiedzeniu 
komisji?

Senator Jerzy Fedorowicz:
Tak, to było tłumaczone. Była to poprawka zapro-

ponowana przez nasze Biuro Legislacyjne. Nie będąc 
prawnikiem, nie przypominam sobie dokładnie, dla-
czego taka treść. Możliwe, że… Nie jestem w stanie 
panu odpowiedzieć na to pytanie. Spróbuję zapytać 
mecenasa, dlatego że… No, mogę powiedzieć, że nie 
znam odpowiedzi na to pytanie. Panie Mecenasie, 
mogę? Aha, nie mogę teraz.

(Senator Alicja Zając: Nie teraz, później.)
No, dobrze, dobrze.
(Senator Robert Gaweł: Może ja dopowiem, o co 

mi chodzi.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Robert Gaweł:
Są groby – znam takie – którymi opiekują się oso-

by, które ani nie należą do rodziny, ani nie zostały 
przez rodzinę uprawnione do tego, no, bo nie mogły, 
ale jednak opiekują się tymi grobami. To znaczy, że 
według ustawy nie będą mogły sięgać po środki.

(Senator Czesław Ryszka: Mogą dostać pieniądze.)

możemy dojść do zgody w tej sprawie, ale my mamy 
obawy, że w czasie procesu ewidencji tych grobów, 
który będzie trwał, bo… Nie pamiętam, ile grobów 
miało być rocznie ewidencjonowanych, zdaje się, że 
ustawa tego nie mówi.

(Senator Czesław Ryszka: 200 tysięcy, to by było 
200 tysięcy.)

Około 200 tysięcy.
(Senator Alicja Zając: To na początek.)
Jednym słowem… Proszę łaskawie o powtórzenie 

tego pytania do ministra. Według mojej opinii te gro-
by mogą być likwidowane i stąd jest nasza poprawka.

(Rozmowy na sali)
Pan marszałek jest łaskaw prowadzić obrady.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, słucham, słu-

cham pana.)
Ja skończyłem.
(Głos z sali: Jeszcze jedno pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć, jakie jest 

ratio legis poprawki nr 15, którą państwo zapropo-
nowaliście, a która skreśla z ustawy art. 18. Art. 18 
brzmi w ten sposób: „Instytut tworzy ewidencję 
grobów weteranów walk o wolność i niepodległość 
Polski”. On jest jakby wykonawczym artykułem 
przejściowym do przepisów materialnych. Najpierw 
dajecie państwo instytutowi prawo, żeby stworzył 
ewidencję, a na samym końcu nie ma, że tak powiem, 
tej pieczęci, że taka ewidencja ma być stworzona. 
O co chodzi w tej poprawce?

Senator Jerzy Fedorowicz:
Momencik, nie widzę, w którym to jest miejscu, 

Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: To jest druk nr 1024 A, 

ostatnia strona, poprawka nr 15: skreśla się art. 18. 
Ostatnia strona.)

Poprawka…
(Senator Jerzy Czerwiński:…jesteśmy już na tym 

samym poziomie… Skreśla się art. 18.)
Wiem, ale nie mam przed sobą ustawy…
(Senator Jerzy Czerwiński: To nie moja wina.)
…więc nie wiem, jaka jest treść artykułu. To jest 

poprawka, którą…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja panu zacytuję tę 

treść.)
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(senator R. Gaweł) Tworzy się ten system poprzez 2 instrumenty. 
Pierwszym jest, jak już mówił pan poseł sprawoz-
dawca, ewidencja, którą będzie prowadził Instytut 
Pamięci Narodowej, drugim instrumentem jest świad-
czenie pieniężne, które będzie można przyznawać za-
równo osobom fizycznym opiekującym się grobami, 
jak i organizacjom społecznym.

Szanowni Państwo, ustawa określa górny limit 
roczny wykonania, w sensie finansowym, na 5 mi-
lionów 275 tysięcy zł.

I teraz przechodzę do meritum tego, co dzisiaj 
rozpatrujemy, czyli do poprawek, które zgłoszono do 
ustawy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do ustawy 
zgłoszono 3 grupy poprawek. Jedna to propozycja 
poprawki Biura Legislacyjnego, druga to popraw-
ki, które zaprezentował pan senator Jan Rulewski, 
trzecia to ta poprawka, o której mówił pan senator 
Fedorowicz, z konsekwencjami, czyli wprowadzenie 
uprawnienia dla prezesa instytutu przy bezwzględ-
nym zakazie likwidacji grobów…

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie 
Senatorowie, ja powiem w ten sposób: nie rekomendu-
ję przyjęcia poprawek, żadnej z tych poprawek, żad-
nej z tych grup. Dlaczego? Już to państwu tłumaczę.

Jeśli chodzi o poprawki legislacyjne zaproponowa-
ne przez Biuro Legislacyjne, to ja bardzo doceniam 
Biuro Legislacyjne Senatu – to są naprawdę świetni 
fachowcy, często nam pomagali, charakteryzują się 
dużą wiedzą na temat procesu legislacyjnego – ale te 
poprawki, które zaproponowano, nie mają tak zasad-
niczego charakteru i nie świadczą o takiej wadliwo-
ści prawnej i legislacyjnej ustawy, żeby warto było 
wstrzymywać jej bieg i zawracać ją do Sejmu. A pod-
kreślić chciałbym jedno: bardzo nam zależy, żeby ta 
ustawa, ten system, o którym mówiłem, opieki nad 
grobami, ruszył już od 1 stycznia. Instytut Pamięci 
Narodowej też jest na to przygotowany.

Dwie poprawki proponowane przez Biuro 
Legislacyjne Senatu mają charakter merytoryczny, 
ściśle merytoryczny. Chodzi tutaj o wniesienie wyłą-
czenia stosowania przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz o zamianę trybu przyznawa-
nia świadczenia pieniężnego – z umowy cywilnej na 
decyzję administracyjną. Szanowni Państwo, do tego 
też chciałbym się odnieść. Te propozycje mają cha-
rakter merytoryczny, ale te… Zapisy, o których mó-
wiłem, czyli wyłączenie stosowania przepisów k.p.a. 
oraz wprowadzenie umowy cywilnoprawnej to jest 
zapożyczenie wprost z ustawy o grobach wojennych. 
W tamtej ustawie ten system miał wprowadzić jak 
największe uproszczenia i przyspieszenie procedur, 
i na gruncie tamtej ustawy ten system dobrze funk-
cjonuje. Wszystkie instytucje zaangażowane w jego 
realizację mają na tej podstawie dobre doświadczenia. 
Chcielibyśmy ten system adaptować z myślą o tej no-
wej grupie grobów, co do których przewidziana jest 

Mogą dostać?
(Senator Alicja Zając: Muszą wykazać, że się 

opiekują.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy pan senator ma jeszcze jakieś pytania do pana 

senatora? Nie.
To chyba wszystkie pytania.
Dziękujemy bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał 
Dworczyk.

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

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście jestem zastępcą pana ministra 

Dworczyka. Paweł Szrot – moje nazwisko.
Ja chciałbym zacząć od przeprosin pod adresem 

pana senatora Fedorowicza. Byłem przekonany, że 
nasz Departament Spraw Parlamentarnych poinfor-
mował pana, jako sprawozdawcę i przewodniczącego 
komisji, o…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję.)
Opóźnienie było obiektywne. Miałem dzisiaj punkt 

w Sejmie, miałem posiedzenie Komitetu Stałego Rady 
Ministrów. Proszę przyjąć te wytłumaczenia.

Szanowni Państwo, ja nie chcę się odnosić tutaj 
do treści i idei ustawy. To dla nas wszystkich chyba 
powinno być oczywiste. Ja pozwolę sobie tylko za-
cytować preambułę: „W setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, oddając hołd przeszłym 
pokoleniom, które swoją postawą oraz walką o nie-
podległą i suwerenną Ojczyznę walnie przyczyni-
ły się do wyzwolenia Narodu Polskiego, mając na 
względzie godne zachowanie w narodowej pamięci 
poświęcenia tych pokoleń, uchwala się, co następu-
je”. A co następuje? W wielkim skrócie: tworzy się 
system opieki nad grobami bohaterów, nad grobami 
tych, którzy z bronią w ręku walczyli o niepodległość 
Polski bądź sprawowali kierownictwo polityczne nad 
tą zbrojną walką.
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(sekretarz stanu P. Szrot) że świadczenie pieniężne, które jest przewidziane 
jej przepisami, może być przeznaczane na sfinan-
sowanie bądź dofinansowanie zadań związanych 
z opieką nad grobami, w szczególności na pokrycie 
nakładów koniecznych na wykonywanie czynności 
związanych z budową, remontem itd. lub utrzyma-
niem tych grobów. Więc jeśli się… Ja zaczynam od 
tej mniej zasadniczej kwestii. Jeśli tutaj się pojawia 
jakikolwiek problem, to zarówno osoba fizyczna, jak 
i jednostka organizacyjna, również ta organizacja, 
która uczestniczyła w posiedzeniu pańskiej komisji, 
Panie Senatorze, będzie mogła się ubiegać o świad-
czenie z przeznaczeniem wprost na pokrycie opłaty 
cmentarnej.

Ten drugi sposób, w jaki ustawa zabezpiecza 
groby przed likwidacją, to właśnie ta ewidencja. 
Instytut Pamięci Narodowej będzie tworzył ewi-
dencję grobów weteranów walk o wolność i nie-
podległość. I tutaj odpowiadam na pytanie pana se-
natora. Na podstawie deklaracji Instytutu Pamięci 
Narodowej powiem, że ten tzw. rdzeń ewidencji 
z pewnością zostanie utworzony bardzo szybko, no, 
może nie bardzo, tylko względnie szybko. Jednak 
jedna sprawa wymaga podkreślenia. Otóż ta baza, 
ta ewidencja tak naprawdę będzie cały czas uzu-
pełniana. Będą dopisywane do niej nowe, odkryte, 
wskazane z uzasadnieniem groby i będą oczywiście 
uzupełnienia. Ale jeśli chodzi o tę bazę podstawo-
wą, to nie spodziewam się, żeby tu była znaczna 
zwłoka. Naprawdę w pierwszym roku obowiązy-
wania tej ustawy tę bazę, nawet wielusettysięcz-
ną, można przygotować, nie widzę tutaj większego 
problemu.

Ale wracam do kwestii zabezpieczenia przed li-
kwidacją. Otóż tworzy się ta ewidencja, będzie ona 
zapisana i określona. Jednak w związku z tą ewi-
dencją pozostają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. I ta 
ustawa przewiduje generalną ochronę tego typu gro-
bów. Ja chciałbym zacytować, Panie Senatorze, art. 7 
ust. 5, który wskazuje: „niezależnie od powyższych 
przepisów jest wzbronione użycie do ponownego 
pochowania grobów, mających wartość pamiątek 
historycznych (ze względu na swoją dawność lub 
osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, 
z którymi mają związek)”. Czyli ten przepis będzie 
stosowany, co jest dla mnie oczywiste, w łączności 
z tą ewidencją, którą przewiduje nasza ustawa. I nie 
wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek administrator 
cmentarza miał jakiekolwiek wątpliwości, czy grób 
wpisany do ewidencji jest grobem mającym wartość 
pamiątki historycznej ze względu na osobę, która 
jest w nim pochowana.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie 
Senatorowie, jestem do dyspozycji, jeśli chodzi o od-
powiedzi na pytania.

opieka na podstawie przepisów ustawy dziś proce-
dowanej. To tyle, jeśli chodzi o propozycje poprawek 
Biura Legislacyjnego.

Teraz poprawki, które zaprezentował pan senator 
Jan Rulewski. Tutaj chciałbym z góry powiedzieć – 
ja już o tym mówiłem na posiedzeniu komisji – że 
jedna bardzo mnie zainteresowała i mogę zadekla-
rować, że wymaga ona dalszego rozważenia, bardzo 
poważnego rozważenia, aczkolwiek nie na gruncie 
tego przedłożenia, które dzisiaj procedujemy, bo 
to byłoby nawet wadliwe. Bo to, co proponuje pan 
senator Rulewski, znacznie wykracza poza zakres 
pierwotnego przedłożenia. Aczkolwiek jest to propo-
zycja bardzo interesująca, za którą chciałbym panu 
senatorowi podziękować. Chodzi o wprowadzenie 
instrumentu, który polegałby na precyzyjnym ozna-
czaniu poszczególnych grobów, czyli już fizycznych 
instalacji, emblematem wskazującym, że chodzi tu-
taj o grób weterana walk bądź kombatanta. I właśnie 
dlatego… W tym zakresie ta propozycja wykracza 
poza propozycję z pierwotnego przedłożenia. Ale 
w mojej opinii, Panie Senatorze, ta propozycja za-
sługuje na bardzo poważne rozważenie. Przyjrzymy 
się jej. Podkreślam jednak, że to będzie wymagało 
horyzontalnej nowelizacji nie tylko tej ustawy, ale 
również ustawy o grobach wojennych, o kombatan-
tach. To musi być propozycja kompleksowa i prze-
krojowa.

Panie Senatorze, pozostałe pańskie propozycje 
poprawek – proszę mi wybaczyć – albo zmierzają 
do wydłużenia procedur i utrudnienia przyznawa-
nia świadczeń oraz wpisywania do ewidencji gro-
bów weteranów wojennych, albo ograniczają zakres 
przedmiotowy np. osób, które mają się… Tutaj chyba 
chodzi o pytania pana senatora – jak wynika z tego, 
na ile się orientuję… Zamiana „osoba fizyczna” na 
„członek rodziny”… To, zdaje się, było w grupie pań-
skich poprawek. Ich również poprzeć i rekomendować 
Wysokiej Izbie nie mogę.

Jeśli chodzi o zasadniczą kwestię, którą poruszył 
pan senator… Proszę wybaczyć…

(Głos z sali: Fedorowicz.)
Pan senator Fedorowicz. Czyli chodziło o wpisanie 

uprawnienia dla IPN w zakresie zakazu likwidacji 
grobów weteranów. Pan senator uprzedził, że ja to 
precyzyjnie wytłumaczę – i właśnie do tego zmie-
rzam.

Ustawa, której projekt jest przedkładany przez 
rząd, wprowadza zabezpieczenie przeciwko likwi-
dacji grobów weteranów walk o niepodległość, i to 
wprowadza to zabezpieczenie na dwa różne, acz-
kolwiek komplementarne sposoby. Po pierwsze, je-
śli już mówimy o uiszczeniu opłaty cmentarnej, to 
ustawa przewiduje, zarówno w art. 8, jak i w art. 9, 
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Ja jestem związany tutaj… W pełni szanuję, re-
spektuję i rozumiem deklaracje pana premiera z lata, 
kiedy zapowiadał stworzenie tego systemu. Chcemy, 
żeby system po prostu zaczął funkcjonować z nowym 
rokiem. IPN jest na to przygotowany.

Pani Senator, jeśli chodzi o pani pierwsze pyta-
nie, powiem, że w moim głębokim przekonaniu… 
Chciałbym bardzo podkreślić, że jestem ostatnią 
osobą, która by lekceważyła środowiska weteranów, 
w tym powstańców warszawskich. Cześć i chwała 
tym bohaterom, wieczny szacunek. Niech trwa pa-
mięć o ich dokonaniach. Ta ustawa to jest hołd dla 
nich i ich kolegów, którzy już nie żyją, którzy leżą 
na cmentarzach Warszawy oraz innych miejscowości 
i których groby należy chronić.

Powiem raz jeszcze, Pani Senator: nasze przedło-
żenie, nasza ustawa zapewnia wszystkie instrumen-
ty ochrony grobów, o które postulowały środowiska 
kombatanckie. Ja rozumiem, że tutaj może być jakieś 
prawnicze niezrozumienie. Nazwijmy to dyskusją 
prawniczą. Ja przedstawiam jedno stanowisko i je 
uzasadniam. Usłyszeliśmy też, jakie jest stanowi-
sko autorów poprawki. Jestem zobowiązany prosić 
panie i panów senatorów o przyjęcie zapisów usta-
wy w kształcie z przedłożenia rządowego. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym pociągnąć temat, który poruszyła 

moja poprzedniczka.
Tutaj jestem, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Już panią widzę.)
Dziękuję. Lubię patrzeć w oczy.
Chciałabym pociągnąć troszkę ten temat i chcia-

łabym prosić pana o odpowiedź, o wyjaśnienie lub 
o wyprowadzenie mnie z błędu, jeżeli otrzymałam 
błędną informację. Powiedziano mi, że tego typu 
ustawę jako projekt złożyły do Sejmu środowiska 
powstańcze, środowiska naszych bohaterów. Bądź 
w formie petycji, bądź w formie ustawy… Zostało 
to w pewnym sensie przez Sejm przyjęte. Co praw-
da bez określenia daty, ale zostało to przyjęte, a nie 
odrzucone. I nagle pojawiła się ustawa rządowa doty-
cząca tego samego tematu. W związku z tym sprawa 
ustawy proponowanej przez weteranów w ogóle nie 
była wzięta pod uwagę, nie była rozpatrywana, nikt 
nie chciał nawet wykorzystać czy omówić propozycji 
zawartych w tej ustawie. Więcej, procedowano ustawę 

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja nie otrzymałam na posiedzeniu komisji takich 

precyzyjnych odpowiedzi, które by rozwiały moje 
wątpliwości, mimo iż wyjątkowo długo i, wydaje mi 
się, z ogromną troską dyskutowaliśmy na temat wła-
śnie grobów weteranów. Wszyscy zastanawialiśmy 
się, dlaczego nie uwzględniono w tym procedowaniu 
propozycji coraz mniej licznego środowiska powstań-
ców warszawskich. To środowisko jest rozżalone, bo 
ustawa nie zapewnia ochrony, mimo iż to już zosta-
ło jakby w pewnym sensie dookreślone, i z różnych 
powodów może dojść do tego, że w związku z nie-
uiszczeniem – o tym też mówiliśmy – tej tzw. opłaty 
cmentarnej grób bohatera narodowego zostanie zli-
kwidowany po 20 latach. Jakie to mogą być powody? 
No, chociażby takie, że nie ma już nikogo z rodziny 
takiego człowieka, że cmentarze pozostają pod ju-
rysdykcją różnych kościołów, gmin. Wystarczy, że 
tym cmentarzem będzie zawiadywał człowiek mało 
wrażliwy na pewne sprawy, i może do tego dojść. 
I moje pytania brzmią tak.

Pierwsze: dlaczego postulaty powstańców nie zo-
stały uwzględnione? Drugie: dlaczego procedowa-
niu towarzyszy taki pośpiech? Dlaczego ustawa musi 
wejść 1 stycznia, skoro ustawodawcy sami przyznają, 
że tworzenie tzw. rejestru grobów może trwać nawet 
latami? Proszę rozwiać moje wątpliwości.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, czy mam 
odpowiadać na bieżąco?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Pani Senator, odniosę się do drugiego pani py-

tania, o tzw. pośpiech. Ja wolę określenie „sprawne 
i niezwłoczne procedowanie”, Pani Senator.
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(senator B. Borys-Damięcka) Obywatelskiej. No, oczywiście ten projekt trafił do 
komisji i go analizowaliśmy. I jedną rzecz chciałbym 
pani senator powiedzieć bardzo jasno. Projekt komi-
syjny – jak by to określić – ma zdecydowanie węższy 
zakres niż przedłożenie rządowe, on nie przewiduje 
świadczenia pieniężnego. To jest podstawowa różnica. 
Oczywiście szanujemy i projekt komisji, i postulaty 
środowisk kombatanckich, ale jesteśmy po prostu 
przekonani, że pod tym względem nasz projekt idzie 
dalej, wprowadza konkretniejsze instrumenty wspar-
cia, jest po prostu lepszy, z całym szacunkiem do tego, 
co przygotowała komisja petycji. Co więcej, po naszej 
analizie wyniknął podstawowy wniosek, taki, że nie 
można inkorporować i ujednolicić zapisów obu ustaw. 
No, po prostu takie wnioski prawnicze wyciągnęliśmy 
po lekturze projektu komisyjnego.

Szanowna Pani Senator, jeśli chodzi o uprawnienia 
Instytutu Pamięci Narodowej, ja przypominam, że po-
prawka, którą przedstawił pan poseł Fedorowicz, rów-
nież tworzy tylko uprawnienia o pewnym stopniu ar-
bitralności dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Nasz projekt wskazuje, że prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej będzie tworzył ewidencję. A więc tak 
naprawdę również w naszym projekcie ostateczna 
decyzja w sprawie ochrony prawnej grobów wetera-
nów wojennych będzie po stronie tej instytucji, czyli 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy ja mogę 
w formie uzupełnienia, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Panie Ministrze, no bardzo przepraszam, ale to 

jest żenujące, jeżeli pan używa sformułowania: nasz 
projekt jest po prostu lepszy.

(Głos z sali: Tak.)
To nie jest wyjaśnienie.
Skoro państwo złożyli projekt, nie rozpatrując 

w ogóle projektu środowisk powstańczych, to przy-
najmniej można było z nimi podyskutować, porozma-
wiać, a najlepiej wziąć pod uwagę pewne propozycje 
i je przedyskutować, zrobić jakiś wspólny projekt. To 
nie jest wstyd robić wspólny projekt rządu i komba-
tantów. To po pierwsze.

A po drugie, nie zgadzam się z pana wypowie-
dzią, to jest nieprawda, że i tak, i tak Instytut Pamięci 
Narodowej będzie nad tym czuwał. Pan doskonale 
wie, że jest wiele instytucji w samorządach – i o tym 
była mowa, mówiła o tym pani Pańczyk-Pozdziej 
– że różne urzędy mają pewne kompetencje do po-
dejmowania decyzji na szczeblu samorządowym 
itd., a tu powstańcom chodzi o to, żeby szczególne 

rządową bez przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych. Tak twierdzą środowiska powstańcze. Twierdzą, 
że takich konsultacji nie było. Wydaje mi się, że to 
jest tak zasłużone i wymierające już środowisko, że 
powinno mieć ono nasze specjalne względy w każdej 
sprawie. Należy się z nimi liczyć, brać pod uwagę 
ich głos itd.

W tej chwili, w kontekście tego, co mówi ustawa 
rządowa, nie biorąc jakby w ogóle pod uwagę ustawy 
naszych weteranów… Oni proszą o uwzględnienie naj-
ważniejszego dla nich punktu, a mianowicie punktu 
o pełnej gwarancji zachowania grobów, które nie będą 
ponownie sprzedane lub – przepraszam za bardzo 
brzydkie słowo – użyte po 20 latach. Argumentują to 
tym, że rodzin, które się nimi opiekowały, już dawno 
nie ma, ludzie powyjeżdżali, nie żyją itd. I nie ma kto 
się tym zajmować.

Moje pytanie, Panie Ministrze, brzmi: dlaczego 
w projektodawcach ustawy rządowej jest taki upór, 
żeby nie uwzględnić tego punktu? Przecież ten punkt 
nie wymusza żadnych kosztów, ani nie naraża państwa 
polskiego na żadne wielkie wydatki. To jest wielki 
gest pod adresem środowisk powstańczych, żeby dać 
im tę gwarancję, że groby bohaterów na pewno będą 
zachowane, tak aby oni mogli z tego świata odejść 
spokojnie. W dodatku mają propozycję, żeby decy-
zję o zachowaniu lub nie takiego grobu podejmował 
prezes IPN. To proszę mi odpowiedzieć – to będzie 
drugie pytanie w tym kontekście… Przypominam, że 
pierwsze brzmiało: dlaczego propozycje ustawy śro-
dowisk nie zostały w ogóle przyjęte i uwzględnione? 
A drugie pytanie jest takie: dlaczego nie można tego 
powierzyć prezesowi IPN, skoro powstańcy mają do 
niego tak duże zaufanie? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku, za pozwoleniem…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie pani senator 

Borys-Damięckiej.
Jeśli chodzi o przedłożenie komisyjne, bo nie jest 

to projekt społeczny, przedstawiła je w Sejmie komi-
sja petycji, jeśli dobrze pamiętam…

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: No to w for-

mie petycji.)
Tak.
Projekt ten nie był rozpatrywany równolegle 

z przedłożeniem rządowym wyłącznie ze względu 
na nieobecność na danym posiedzeniu posła spra-
wozdawcy. Był nim pan poseł Pięta z Platformy 
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(senator B. Borys-Damięcka) (Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja nie prze-
rywam, ja się wtrącam.)

Uważam, że nasz projekt jest wyjściem naprzeciw 
wszystkim ich postulatom i jest, nie ukrywam, lepszy 
od przedłożenia komisyjnego. Nie będę tutaj tego 
ukrywać, bo czasami po prostu wystarczy porów-
nać 2 projekty aktów prawnych, żeby takie wnioski 
wyciągnąć.

Pani Senator, proszę o przyjęcie tych wyjaśnień.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze… Tu jestem, z tej strony, Panie 

Ministrze.
Mam ograniczone zaufanie do IPN, szczególnie po 

decyzjach sądu odnośnie do cofnięcia zmiany nazw 
ulic, tej dekomunizacji, która ostatnio miała miejsce 
w Warszawie, w przypadku prawie wszystkich ulic, 
bo 44. W wielu innych miastach decyzje te też zostały 
cofnięte. Okazało się, że IPN nie miał racji i decyzje 
sądu są już ostateczne.

I pytanie moje jest takie: jeżeli IPN odmówi wpi-
sania grobu do ewidencji grobów, to gdzie będzie 
można się odwołać? Bo ja rozumiem, że jeśli chodzi 
o groby wojenne, to sprawa jest jasna, oczywista. 
No, ale groby bohaterów, weteranów walki o wolność 
i niepodległość… No, oczywiście IPN może mieć tu 
jakieś uwagi. Jeżeli będzie wniosek o wpisanie, a on 
nie będzie chciał tego dokonać, to gdzie w tej sytuacji 
będzie można się odwołać? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Za pozwoleniem, Panie Marszałku…
Ja przepraszam, że nie zerkam od razu, natych-

miast na państwa senatorów, ale mam zwyczaj noto-
wać sobie, żeby uniknąć pomyłek, nazwisko z tablicy 
świetlnej. Tak więc proszę mi wybaczyć tę kilku-
sekundową zwłokę w kierowaniu na panów i panie 
spojrzenia.

Pan senator Florek właśnie przed sekundą postawił 
tezę, że nadanie jednej z ulic warszawskich imienia 
Danuty Siedzikówny „Inki” było decyzją złą i błędną. 
Dobrze rozumiem pana senatora?

(Senator Piotr Florek: Sąd decyduje, a nie IPN. 
Podważa pan decyzję sądu.)

Panie Senatorze, ja z decyzją sądu mam prawo się 
nie zgadzać i mam prawo powiedzieć, że „Inka” za-

groby, te, które nie są objęte żadną opieką, gdzie nie 
ma żadnych spadkobierców tych powstańców, po-
wierzyć Instytutowi Pamięci Narodowej, który ma 
całą dokumentację o danym bohaterze narodowym, 
ma wszystkie jego dane, może na spotkaniach jego 
kolegiów ta sprawa być przedyskutowana i prezes 
może podjąć decyzję. To jest różnica, czy decyzję 
podejmuje prezes IPN, czy rada samorządu. To jest 
zasadnicza różnica w przypadku takiego weterana, 
ponieważ to jest kawał historii i walki danego czło-
wieka o polskość i o Polskę. Ja uważam, że to jest że-
nujące, że nie potrafiliście państwo ze środowiskami 
kombatanckimi dojść do porozumienia i spróbować 
z nimi rozmawiać. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, za pozwo-
leniem… Panie Marszałku, mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Odpowiadam na pytania uzupełniające pani se-

nator.
Pani Senator, proszę mi wybaczyć, ale ja mam 

takie niejasne wrażenie, że pani usiłuje budować an-
tagonizm w tej sprawie między nami trochę sztucz-
nie. Naprawdę nie ma tutaj między nami znaczącego 
konfliktu, jeśli chodzi o obronę, ochronę grobów we-
teranów walk o niepodległość…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dyskusja jest 
zawsze możliwa.)

Oczywiście, że dyskusja jest możliwa i często 
wnosi…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pan nie jest 
uprawniony jako jeden jedyny do dyskusji.)

…wartość dodaną do naszej wiedzy, do naszego 
doświadczenia, więc dziękuję pani senator również 
za te głosy.

Jednak powtarzam: ja ze środowiskiem komba-
tantów rozmawiałem na posiedzeniach komisji sej-
mowych, również na posiedzeniu komisji senackiej. 
Co do pewnych spraw doszliśmy do pełnego konsen-
susu. W przypadku innych pozostaliśmy przy swoich 
stanowiskach, nie ukrywam tego. Bardzo szanuję to 
środowisko i podkreślam, że nasz projekt jest przede 
wszystkim…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Najlepszy.)
Pani senator mi przerywa. Proszę mi nie przery-

wać, Pani Senator.
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(sekretarz stanu P. Szrot) mną zgodzi – być przyznawane nie tylko grobom 
z kategorii grobów określonych tą ustawą, ale też 
wszystkim innym grobom wojennym, grobom kom-
batantów niebędących weteranami walk o wolność 
i niepodległość. Rozumiemy się. Tak więc tutaj jest 
konieczna kompleksowa i przekrojowa regulacja.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
rzecz. Do pewnego stopnia nawiązałem dyskusję 
na ten temat na posiedzeniu komisji z panem sena-
torem Rulewskim. Tego typu oznaczenie powinno 
być montowane czy też ustanawiane… no, z pełnym 
poszanowaniem dla wyglądu, estetyki danego gro-
bu, a za to odpowiada przecież rodzina bądź czasem 
nawet sama osoba, która w nim została pochowana, 
która przed śmiercią czy w ostatniej woli miała jakieś 
wskazówki co do miejsca swojego pochówku. Trzeba 
by więc było precyzyjnie określić tę subtelną granicę 
między estetyką nagrobka a oznaczeniem. Być może 
powinno to być nie tak, jak pan senator Rulewski 
proponuje, że jakaś plakietka na samym nagrobku, 
tylko – ja mówię na gorąco zupełnie – jakaś tablicz-
ka na słupku bezpośrednio obok nagrobka… Ale ta 
dyskusja się dopiero otwiera, proponuję wszystkim 
państwu, żeby brać w niej udział, śledzić ją, wszystkie 
kwestie są tu otwarte.

Panie Senatorze, proszę o przyjęcie wyjaśnień.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zając… Nie ma pani senator.
Pan senator Czerwiński.

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

pierwsze pytanie, to powtórzone: czy uważa pan, że 
poprawka, która skreśla art. 18, jest trafna, czy na-
leży ją pominąć i bezpieczniej będzie po prostu ten 
art. 18 dotyczący tworzenia ewidencji przez instytut 
pozostawić? To jest pierwsza kwestia.

A druga jest już natury bardziej finansowej. Otóż 
pytanie pierwsze: dlaczego jest ograniczenie do 80% 
nakładów, jeśli chodzi o dotacje? Czy to jest jakiś po-
ziom, nie wiem, np. z ustawy o finansach publicznych, 
czy też akurat do tej ustawy go wprowadzono? Być 
może będą takie stowarzyszenia, które by chętnie 
zajęły się tą procedurą – fundacje, inne organiza-
cje, kościoły – ale gdy im się sfinansuje całość tych 
nakładów. To po pierwsze. Po drugie, jaki charakter 
będzie miało świadczenie? Bo jeśli to jest kwestia 
utrzymania grobu, no to jest to działalność bieżąca, 
to się robi na bieżąco. Czy to świadczenie jest właśnie 
na bieżące utrzymanie grobów? Wtedy musiałoby to 
być w pewnym sensie okresowe, a nie jednorazowe. 
Ale to jest do wyjaśnienia.

sługuje na każdy honor, który zarówno IPN, jak i sa-
morządy zdecydują się jej przyznać. Panie Senatorze, 
jeśli pan senator tego nie rozumie, jeśli sąd tego nie 
rozumie, to ja się i z sądem, i z panem senatorem 
pozwolę głęboko i fundamentalnie nie zgodzić.

A teraz zasadnicza część pańskiego pytania, czyli 
sprawa odwołania. Co prawda ustawa, nasze przedło-
żenie wyłącza stosowanie przepisów kodeksu postę-
powania administracyjnego, ale ze względu na pełne 
zrozumienie tych sytuacji, o których pan wspominał 
i które wskazywał, przyznaje tryb odwoławczy – 
można powiedzieć, że w cudzysłowie odwoławczy 
– do kolegium instytutu. I każdy zainteresowany, 
każdy wnioskodawca będzie miał prawo do rozpa-
trzenia swojego wniosku w dwóch, można powiedzieć 
kolokwialnie, instancjach.

Proszę przyjąć te wyjaśnienia, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, pytanie w sprawie znakowania 

grobów. Czy pan uważa, że art. 8 ustawy mógłby być 
podstawą do tego, żeby zwracać się o środki finansowe 
na oznakowywanie grobów? U nas w Wielkopolsce 
różne środowiska, głównie Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, takie groby znakują. 
I czytając ten art. 8, ostatnią jego część, wnioskuję, 
że można by było bez żadnych dodatkowych zmian 
w ustawie ani poprawek z takimi wnioskami się zwra-
cać. Czy pan się zgadza ze mną? Bo my zaraz, jak 
ustawa wejdzie w życie, to przerobimy, bo będziemy 
takie wnioski składali.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku, przepraszam bardzo, ja się za-

poznaję jeszcze raz z zapisem art. 8, art. 8 i 9 oczy-
wiście, bo je trzeba czytać komplementarnie… Panie 
Senatorze, ja się do tego odnoszę tak na bieżąco… 
Myślę, że mógłby być z tym problem. Tutaj jest mowa 
o kosztach związanych z opieką nad tymi grobami. 
Dodatkowe oznaczenie… Nie jestem na 100% pe-
wien, szczerze powiedziawszy. Ale podkreślam, to 
jest bardzo interesująca propozycja, która wymaga 
poważnego rozważenia. Tylko że jest jeszcze jed-
na okoliczność. Takie oznaczenie powinno – moim 
zdaniem, nie wiem, czy pan senator Rulewski się ze 
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(senator J. Czerwiński) Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Ministrze… Wejdę w słowo. 

Ale tu nie chodzi o to, że… Ja nie chcę, żeby było 
50:50, wprost przeciwnie, żeby było 100:0, tzn. w tym 
znaczeniu, żeby w niektórych przypadkach dotyczy-
ło to całości środków, bo być może byłaby potrzeba 
refundacji… A tutaj nie ma takiej możliwości, bo tu 
jest do 80%. Gdyby tam w ogóle nie wpisano tego 
artykułu, to byłoby jasne, że jak nie trzeba… Ale 
być może czasami, w niektórych przypadkach, trzeba 
udzielić refundacji… przepraszam, dotacji w wyso-
kości 100%.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, odniosę się na bieżąco do pań-

skiego pytania. Taki instrument, czyli całościowe 
sfinansowanie, jest stosowany w przypadku osób fi-
zycznych. Założyliśmy, że organizacja społeczna po-
winna się jednak wykazać pewnym zaangażowaniem 
jako… No, to jest już instytucja, to jest korporacja, 
można powiedzieć, w sensie prawa publicznego, więc 
liczymy tutaj na 20-procentowy wkład z ich strony.

Ostatnie pytanie, dotyczące kwoty. Panie Senatorze, 
ta kwota… Przypominam, że to jest tylko górny limit 
finansowania, może być to mniej, zwłaszcza w kolej-
nych latach, bo na początku, jak zakładam, będzie to 
wykorzystane w większej części. Ten szacunek został 
wykonany na podstawie danych, które przedstawił 
Instytut Pamięci Narodowej. Oni są gotowi realizować 
tę ustawę z kwotami właśnie na tym poziomie. Myślę, 
że to powinno panu to wyjaśnić, Panie Senatorze.

(Senator Jerzy Czerwiński: Te świadczenia będą 
miały charakter okresowy czy jednorazowy? Po tej 
odpowiedzi będę już zaspokojony.)

A rzeczywiście, przepraszam, zapomniałem o tym 
elemencie. Panie Senatorze, naszą intencją podczas 
tworzenia tego projektu było jak najbardziej ogól-
ne określenie, żeby poszerzyć maksymalny zakres 
i przedmiotowy, i podmiotowy, czyli wyobrażam 
sobie, że świadczenia będą zarówno cykliczne, jak 
i jednorazowe. Przypominam też jeszcze raz wszyst-
kim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do na-
szej ustawy, że również opłata cmentarna może być 
pokrywana z tych świadczeń. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ryszka.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 

Marszałku, ale moje pytania zadał senator Czerwiński, 
a minister na nie odpowiedział. Dziękuję.)

W takim razie pani senator Zając.

No i ostatnia kwestia, chyba najważniejsza. A mia-
nowicie najwięcej tych wniosków i wpisów do ewi-
dencji oraz wniosków związanych z samą opieką 
będzie na pewno na początku działania tej ustawy…

(Sekretarz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot: Tak, tak, rozumiem.)

…w latach, załóżmy, 2019, 2020, 2021. Kwoty, 
które tutaj są przeznaczane, są stosunkowo niewiel-
kie. Już sam IPN na pewno będzie potrzebował dużo 
pieniędzy, bo ma jakby 2 zadania: jedno to dzielenie 
środków na dotacje i świadczenia, a drugie to stwo-
rzenie ewidencji, zatrudnienie nowych ludzi. No, to 
trochę kosztuje, to się samo nie robi. Już nie mówię 
o programie informatycznym. A więc pytanie jest 
takie: czy te pieniądze przeznaczone, jak rozumiem, 
dla IPN szczególnie w tym początkowym okresie 
będą wystarczające? Czy to się po prostu nie zatka 
z powodów finansowych?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Rozumiem.
Panie Marszałku, za pozwoleniem… Odpowiadam 

już na pytania pana senatora Czerwińskiego.
Zawsze ceniłem sobie rzeczowość i drobiazgo-

wość pytań pana senatora. Często są dla mnie dużym 
wyzwaniem, ale akurat tutaj jestem w stanie wyjaśnić 
to zupełnie na bieżąco.

Jeśli chodzi o poprawkę skreślającą art. 18, to jest 
to poprawka z grupy propozycji Biura Legislacyjnego 
Senatu, którą już zakwestionowałem. A dlaczego to 
zakwestionowałem? No, powstał pomiędzy nami 
pewien spór prawniczy. Ja uważam, że na gruncie 
przepisów przejściowych taki zapis jest potrzebny 
i zasadny. I wnosiłbym do Wysokiej Izby o jego 
utrzymanie.

Jeśli chodzi o proporcje i o 80% dofinansowa-
nia, to chciałbym tylko… Ja już kiedyś, zdaje się, 
referowałem w Wysokiej Izbie ustawę o zmianie 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. I tam 
zmienialiśmy właśnie proporcje typu fifty-fifty… 
Przepraszam bardzo, nie powinien używać obcych 
słów w Wysokiej Izbie.

(Senator Czesław Ryszka: Pół na pół.)
Zmienialiśmy to 50:50 na 80:20. A wynikało to, 

tak samo jak w wypadku tej ustawy, z doświadczeń 
w realizowaniu tego typu przedsięwzięć z organiza-
cjami społecznymi. Proporcja 50:50 oznaczała bar-
dzo często duże problemy realizacyjne w różnego 
tego typu przedsięwzięciach, natomiast 20% to już 
na ogół była kwota, którą takie organizacje mogły 
zabezpieczyć.
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stacjonowały wojska sowieckie. Sowieci bardzo 
wcześnie do nas weszli i dokonywali zabójstw. Są 
tam w związku z tym różne mogiły, które już ule-
gają zapomnieniu. Pozostało niewielu świadków, 
ale ci świadkowie przekazali informacje o tych za-
bójstwach. Dotyczy to np. dyrektorów szkół, którzy 
stawali w obronie uczniów, których Sowieci chcieli 
wyciągnąć ze szkoły. Trochę tych mogił na tych 
naszych cmentarzach jest. Ja zwróciłam się do na-
szego samorządu i na szczęście – ale dopiero po 
10 latach – objęto ochroną 2 takie groby. Proszę mi 
powiedzieć, czy ta ustawa obejmuje również takie 
groby? Przypomnę, że to było po 1945 roku. Co 
z tym grobami?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Pani Senator, dotknęła pani ważnego i trudnego 

tematu związanego z tą ustawą. Projektując jej za-
pisy, musieliśmy postawić taką określoną, czytelną 
granicę wyznaczającą, co jest grobem weterana wal-
ki o niepodległość Rzeczypospolitej, a co nim nie 
jest, i przyjęliśmy takie podstawowe założenie. Pani 
Senator, weteranem jest osoba, która z bronią w ręku 
walczyła o wolność lub granice Rzeczypospolitej 
bądź która sprawowała polityczne kierownictwo nad 
tą zbrojną walką, tak jak władze Polskiego Państwa 
Podziemnego czy Delegatury Rządu na Kraj. Można 
też wskazać np. Rząd Narodowy w czasach powsta-
nia styczniowego czy inne rządy powstańcze. Pani 
Senator, jeśli te osoby były członkami Armii Krajowej 
bądź innych formacji, które walczyły z okupantem 
sowieckim po wojnie, to oczywiście te nagrobki zo-
staną objęte przywilejami tej ustawy.

(Senator Grażyna Sztark: Można jeszcze jedno 
pytanie?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:

Wie pan, Panie Ministrze, ja mówię o kobiecie, 
która została zgwałcona i zabita, albo o dyrektorze 
szkoły. Trudno teraz dochodzić, czy oni byli członka-
mi tego czy innego ugrupowania. Są też groby ludzi, 
których samolot został strącony, również przez wojska 
sowieckie. Na pewno był to oficer Wojska Polskiego. 
Czy w związku z tym również oni… Bo, jak mówię, 
to jest trudne do ustalenia po 1945 r. Panie Ministrze, 
tego pan nie ustali od razu. Tych rodzin też już nie 
ma. Co z nimi?

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ta ustawa dotyczy grobów wete-

ranów walk o wolność i niepodległość Polski, ale nie 
tylko usytuowanych na cmentarzach, bo jest wiele 
miejsc upamiętniających śmierć takich osób – i w kra-
ju, i za granicą – w szczerym polu. Różnie są te 
miejsca usytuowane. Czasem są to właśnie te miejsca, 
gdzie ci ludzie ginęli. Kto będzie w takiej sytuacji 
koordynował te działania? Bo do tej pory zajmowa-
nie się tymi grobami, mogiłami nie było dotowane 
– dlatego one były w różnym stanie – a teraz jest 
możliwość pozyskania środków. Często prowadzone 
to było przez stowarzyszenia czy osoby prywatne. Ze 
szczególnym akcentem mówię o tych grobach, które 
znajdują się poza granicami Polski. Jaka będzie ta 
główna instytucja, do której będzie się można zgłosić? 
Bo wcześniej zwracano się do Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa czy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Szczególnie trudne są te sytuacje za 
wschodnią granicą, zwłaszcza jeżeli w miejscu upa-
miętnienia ma być usytuowany krzyż. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Pani Senator, rozumiem, że to dotyczy głównie 

miejsc pochówku poza naszą granicą, chociaż można 
sobie też wyobrazić takie samotne mogiły na terenie 
kraju. Oczywiście ustawa nie różnicuje, czy chodzi 
tutaj o cmentarz, czy o mogiłę położoną w innym 
miejscu. Uprawnienia dla organizacji społecznych 
bądź osób fizycznych będą takie same. W przypadku 
mogił położonych poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej wpis do tej ewidencji będzie następował na 
wniosek konsula Rzeczypospolitej Polskiej bądź 
z urzędu. Instytut Pamięci Narodowej też będzie 
mógł…

(Senator Alicja Zając: A to jest zapisane tutaj?)
Tak, bardzo precyzyjnie mówi się o tym w art. 3 

ust. 4.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Proszę bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Tutaj jestem, Panie Ministrze.
Ja pochodzę z terenów byłego województwa ko-

szalińskiego, a tam, jak chyba pan wie, najdłużej 
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Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za wyczerpu-
jące odpowiedzi.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Można zacząć i tak, fragmentem wiersza Marii 

Konopnickiej:
„Groby wy nasze, ojczyste groby,
Wy życia pełne mogiły!
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,
Lecz twierǳą siły”.
Tak, cmentarze polskie, na których spoczywa-

ją nasi bohaterowie, są nie tylko źródłem troski ich 
najbliższych, nie tylko wspomnieniem, a na pewno 
nie są wołaniem o żądzę odwetu i zemstę. Dla mnie 
były czasem, jak te groby powstańców warszaw-
skich, wołaniem o kontynuację walk, jak te groby 
niewinnie rozstrzelanych i zrehabilitowanych pilo-
tów, o ukazanie tej prawdy, jak było możliwe to, że 
Polak skazywał Polaka na śmierć i tego, co z Anglii 
bieżał, by odbudowywać wolną Polskę. I są też takie 
cmentarze jak w Katyniu, które mówią, czym jest 
zbrodnia ludobójstwa.

Dlatego dobrze się stało, że rząd przedstawił pro-
pozycję nadania polskim grobom, polskim cmenta-
rzom miana dobra narodowego, które należy chronić 
właśnie nie tylko po to, żeby oddawały cześć tym, 
którzy w obronie niepodległości oddawali życie, gi-
nęli, byli katowani i zsyłani, rozstrzeliwani, ale także 
po to, żeby były źródłem wiedzy historycznej, jak 
chociażby groby powstańców Warszawy, które do-
bitnie przekonują wszelkich napastników, że walka 
o niepodległość w Polsce nie ma żadnej ceny i będzie 
toczona nawet wówczas, gdy cena będzie niewyobra-
żalna. I w tym przekonaniu… Ja oraz moje koleżanki 
i koledzy jesteśmy za tym, żeby ta ustawa weszła 
w życie, ale żeby była to dobra ustawa. Zauważył 
pan, Panie Ministrze – myślę, że zauważyli to również 
senatorowie z PO – że wnieśliśmy tam dobry wkład. 
O tym pan mówił. Nie będę przyjmował już dalej 
komplementów, bo niektórzy uznają, że zapisałem 
się do rządu, a ja daleki jestem od wszelkich rządów.

(Senator Alicja Zając: Ale popierać możesz.)
Popierać mogę. Pokazujemy, że nie jesteśmy to-

talną opozycją, a już na pewno nie w tym wymiarze.
Proponujemy poprawki i nie godzimy się, Panie 

Ministrze, bo nie przekonał pan nas na posiedzeniu ko-
misji i nie przekonała nas teraz pani senator Pańczyk-
Pozdziej, a ja się przysłuchiwałem… Dlaczego ten 
termin 1 stycznia jest taki święty, skoro realizacja 
jest rozłożona, jak się mówi w uzasadnieniu, na lata, 
skoro padają dobre propozycje – o jednej z nich pan 
wspominał – skoro można tę ustawę zrobić jeszcze 

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Pani Senator, ja jestem przekonany, że jeśli te 
osoby rzeczywiście były członkami podziemnych 
organizacji zbrojnych, to IPN ma odpowiednią wiedzę 
i narzędzia, żeby to ustalić.

Chciałbym przypomnieć o jednej kwestii. Ustawa 
nosi tytuł „o grobach weteranów walk o wolność i nie-
podległość”. Podkreślam: walk. Jeśli chodzi o ofiary 
innych zajść, to oczywiście ich nagrobkom należą się 
szacunek i ochrona, ale na gruncie innych przepisów. 
Proszę mnie zrozumieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Ja tylko, Panie Ministrze, chciałabym doprecy-

zować pewną kwestię. Jeśli źle usłyszałam, to oczy-
wiście nie ma sprawy. Pan powiedział, że jak nad 
ustawą procedowano w Sejmie, to nie stawił się spra-
wozdawca, pan poseł Pięta z Platformy. Ja w między-
czasie chciałam ustalić, czy jest jakiś Pięta posłem 
z Platformy, ale okazuje się, że nie. To był poseł z PiS.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Nie.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: A jak?)
Częściowo to jest wina mojej pomyłki, do której 

się przyznaję i za którą przepraszam. 
To był, zdaje się, poseł Piechota, nie Pięta. Piechota.
(Rozmowy na sali)
I on się nie stawił. Z tego, co wiem, wynika, że 

poseł Piechota ma podobny problem życiowy, jak pan 
senator Libicki, więc można ewentualnie zrozumieć 
jego absencję i…

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: To dobrze, że 
to wyjaśniliśmy.)

…nie należy mieć do niego o to jakichś wielkich 
pretensji…

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Bo Piętę znamy 
z jakichś zupełnie innych okoliczności.)

…aczkolwiek skomplikowało to ścieżkę legisla-
cyjną. Przepraszam za pomyłkę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań. 
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(senator J. Rulewski) Następna poprawka przyznaje prawa… Bo za gra-
nicą i w Polsce te prawa – tu chyba była rozmowa na 
ten temat – są różne. Mianowicie za granicą przyzna-
je się prawo do występowania o wpis do ewidencji 
tylko konsulowi. Ja powiadam, że to powinny być 
takie same prawa, jakie są w kraju – to może być też 
osoba fizyczna, przede wszystkim członek rodziny. 
Bywają sytuacje… Chyba we wszystkich prawach na 
świecie to jest rozstrzygnięte tak, że to rodzina ma, 
że tak powiem, pierwszy tytuł w sprawie pogrzebu, 
w kwestii szacunku. Mogą być spory z tego tytułu, 
kwestie sporne, dlatego to członka rodziny lub oso-
bę, której on powierzy opiekę, należy w tej ustawie 
uhonorować.

Następna sprawa. Nie nalegam, przyjmuję pań-
skie tłumaczenie co do tego, czy zastosować kodeks 
postępowania cywilnego… Legislator wykazał, że to 
postępowanie może być nie tylko w sprawie wpisu do 
ewidencji, ale również w wielu innych sprawach, cho-
ciażby w sprawie umowy, Panie Ministrze, związanej 
z tym, że organizacje społeczne, które się opiekują 
grobami, będą wydatkowały publiczne środki. Z tego 
tytułu może być wiele problemów w kwestii tych 
umów, które na ogół można zaskarżać czy zaskarża 
się wyłącznie w ramach prawa cywilnego poprzez 
postępowanie cywilne. W końcu to będą decyzje… 
Nawet decyzja prezesa IPN o wpisaniu jest decyzją 
administracyjną. Prawo polskie daje możliwość od-
wołania się od tego.

A na końcu wracam do początku – preambuła. Nie 
umniejszam jej wagi i potrzeby jej zastosowania, ale 
uważam, że wpisywanie tu zobowiązania do opieki 
nad grobami tłumaczonego przez pryzmat obchodów 
stulecia niepodległości… Uważam to za zbyt krótkie 
uzasadnienie i dlatego proponuję tu zapis – widziałem 
go na grobach na cmentarzach – od którego zacząłem 
swoje wystąpienie, piękne słowa Marii Konopnickiej: 
„Groby wy nasze, ojczyste groby” itd. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Cieszę się, że projekt takiej ustawy trafił do Sejmu 

i Senatu. Rzeczywiście państwo polskie jest winne 
swoim bohaterom opiekę nawet po śmierci, czyli opie-
kę nad ich grobami. Należałoby może ubolewać, że 
tak późno, ale lepiej późno jak wcale. Mam jednak 
wrażenie, że ustawa była pisana w dość dużym po-
śpiechu, w związku z czym, jak już moi przedmówcy 

bardziej przydatną, tak żeby była zgoda na cmenta-
rzach? Składamy różne poprawki, ja osobiście kilka. 
Myślę, że one mają charakter merytoryczny.

Pierwsza. W uzasadnieniu do ustawy zgodnie 
z prawdą podaje się, że środki na renowację i utrzy-
manie grobów są skąpe. To jest zaledwie 5 milionów 
na rok, z czego 1 milion 300 tysięcy będzie na ad-
ministrację. Łatwo obliczyć, że co roku, przyjmując 
średnią podaną przez ministerstwo, czyli 70 tysięcy, 
będziemy mogli poddać renowacji groby… One są 
prawie że od konfederacji barskiej tam przewidzia-
ne. 70 tysięcy miesięcznie minus koszty utrzymania. 
Czyli po 40 latach dokonamy dzieła, które jest zało-
żone w ustawie. To będzie 100 tysięcy… 200 tysięcy 
grobów. Tak?

(Głos z sali: Prawie.)
(Głos z sali: 200 tysięcy.)
200 tysięcy. Tak jest podane w uzasadnieniu.
Moja pierwsza i zasadnicza poprawka polega na 

tym, żeby szlachetne intencje wzmocnić oznaczeniem 
grobu, odznaką, taką skromniejszą. To byłby koszt 
gdzieś 50 zł. Chodzi nie tylko o groby weteranów, 
ale też wszystkich kombatantów, nawet tych osób, co 
w rozumieniu ustawy o opozycji antykomunistycznej 
i osobach prześladowanych miały za cel odzyskanie 
niepodległości.

Idę na kompromis, Panie Ministrze. To prawda, 
że trzeba to dopracować, tak żeby był to godny 
znak umieszczony w godnym miejscu i żeby to 
było na miarę możliwości budżetowych. Wierzę, 
że może nawet będzie to znak wyłoniony w dro-
dze konkursu. Wierzę, że nie jest możliwe, żeby 
to było od 1 stycznia czy nawet 1 marca, dlatego 
proponuję wdrożenie ustawy po półroczu. W tym 
czasie można będzie poprowadzić różne prace przy-
gotowawcze, a może nawet zrobić korektę ustawy, 
jeśli będzie ona konieczna. W kształcie, w którym 
to przedstawiłem, uważam, że może to mieć za-
stosowanie.

Następna sprawa jest merytoryczna. Została ona 
źle zrozumiana przez pana ministra, ale nie było mnie 
do końca, więc nie mam pretensji. Otóż jest tam za-
pis, że w przypadkach spornych dotyczących wpisu 
do ewidencji można się odwołać do kolegium. Od 
decyzji prezesa IPN można odwołać się do kolegium. 
Słusznie, że przewidziano drogę odwoławczą, ale źle, 
że zbudowano ją w ten sposób. Kolegium IPN jest 
organem opiniodawczym prezesa i nie może deza-
wuować decyzji prezesa. Moja poprawka powiada, 
że w przypadkach spornych – tylko spornych, Panie 
Ministrze, nie wszystkich – osoba uznająca się za 
skrzywdzoną lub w inny sposób dotknięta będzie 
mogła zwrócić się o ponowne zbadanie sprawy do 
prezesa, który rozpatrzy ją po zasięgnięciu opinii IPN.
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(senator A. Kobiak) końca? Ja uważam, że taką gwarancję… że to powin-
no być sprawdzane. Że jeżeli osoba, która zadeklaruje 
chęć opieki nad grobem, nie będzie tego czyniła, no 
to będzie można ją odwołać i powołać inną osobę. 
Mogą zdarzyć się i wypadki losowe: ktoś zachoruje, 
nawet umrze. Można będzie wtedy wyznaczyć inną 
osobę, która by dalej otaczała dany grób opieką. To 
tyle. I podkreślam jeszcze raz, że bardzo się cieszę, 
że taka ustawa powstała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od lat zajmuję się sprawami związanymi z cmen-

tarzami i opieką nad grobami poległych bohaterów, 
z uwagi na różne funkcje, które pełniłem głównie 
w samorządzie. Odnowiliśmy setki grobów. I to, co 
zawsze było największym problemem, to te groby, któ-
re nie były w ramach cmentarzy wojennych. Dlatego 
kiedy pan premier Mateusz Morawiecki w tym roku 
z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 
powiedział publicznie, że będą szykowane zmiany 
prawne dotyczące właśnie opieki nad tymi grobami 
poza strukturą cmentarzy wojennych, przyjęliśmy to 
z radością, ale z drugiej strony z niepokojem, szcze-
gólnie my, w Wielkopolsce, bo padło stwierdzenie 
„powstańcy warszawscy”. Natychmiast posypały 
się listy do Warszawy, w których upomnieliśmy się 
także o powstańców wielkopolskich, powstańców 
śląskich – bo przecież razem żeśmy walczyli w tych 
powstaniach – i o tych wszystkich, którzy leżą gdzieś, 
na małych cmentarzach i na dużych, w różnych miej-
scach Rzeczypospolitej, także poza granicami kraju. 
Dlatego z radością przyjęliśmy projekt tej ustawy, jeśli 
chodzi o stwierdzenie „groby weteranów”. To pojęcie 
jest szerokie i wypełnia oczekiwania wielu środowisk.

Szanowni Państwo, przez te wszystkie lata takimi 
grobami zajmowały się samorządy, zajmowały się 
także osoby prywatne. Tutaj mój przedmówca właśnie 
podawał też przykłady bohaterów, których trudno 
jest sklasyfikować jako walczących z bronią w ręku. 
My też mamy na cmentarzu w Gnieźnie taką po-
stać, Antoniego Karpińskiego. Antoni Karpiński był 
pierwszym prezesem odrodzonego sądownictwa sądu 
w Gnieźnie, był przewodniczącym rady, przedtem, 
jeszcze w czasach pruskich, bronił rodziców dzieci, 
które strajkowały we Wrześni, w Gnieźnie i w wie-
lu innych miastach Wielkopolski. I jego grób, przed 
wieloma laty zaniedbany… Tym grobem zajmowała 
się pani, która w ogóle nie była z rodziny, tylko była 
sekretarką w sądzie. Już była na emeryturze i cho-

i w pytaniach, i w wystąpieniach mówili, są w niej 
pewne nieścisłości, niedopowiedzenia, które mogą 
w przyszłości okazać się albo kością niezgody, albo 
trudnym do zrealizowania elementem tej ustawy.

Chciałbym nawiązać do naszej dyskusji na posie-
dzeniu komisji. Otóż zapytałem pana ministra, czy 
w kontekście zapisów istniejących w tej ustawie np. 
grób Paderewskiego czy Leona Janty-Połczyńskiego 
podlegałby takiej ochronie. Pan minister był… Ja 
sugerowałem, że z tej ustawy to nie wynika. I bardzo 
przepraszam, ale się myliłem. W moim przekona-
niu z tej ustawy wynika to, że te groby podlegałyby 
opiece. Na swoje usprawiedliwienie mogę powie-
dzieć tylko tyle, że pan minister potwierdził, że np. 
grób Paderewskiego nie podlegałby opiece. Pozwolę 
sobie zacytować ten fragment ustawy, z którego ja 
wnioskuję, że te groby jednak opiece by podlegały. 
W art. 2 ust. 1 mówiącym o tym, jakie groby są gro-
bami weteranów, w pkcie 1 jest powiedziane między 
innymi, że chodzi po groby biorących udział w woj-
nach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych. 
Niewątpliwie Paderewski, Dmowski czy Leon Janta-
Połczyński brali udział w takich działaniach. O ile 
o te 2 pierwsze nazwiska jestem spokojny, o tyle 
Leon Janta-Połczyński… Gdybyście państwo zoba-
czyli jego grób, to… Rzeczywiście, wydaje się, że 
powinniśmy coś w tej materii zadziałać. I to jest jedna 
kwestia, o której chciałbym powiedzieć.

Druga kwestia to jest sprawa tej poprawki nr 12, 
o której już była mowa. Szanowni Państwo, gdzie są 
pieniądze, tam zawsze mogą się pojawić problemy. 
Jeżeli my chcemy finansować opiekę nad grobami, 
czyli, mówiąc wprost, dawać za to pieniądze, to ist-
nieje obawa, że zjawią się 2 czy 3 osoby uznające, że 
to właśnie one się danym grobem zajmują i że to one 
powinny dostać pieniądze. W związku z tym uważa-
my, że w pierwszej kolejności prawo do tego powinna 
mieć rodzina. Pamiętajmy o tym, że przecież są nie 
tylko groby 1-osobowe. Są groby 2-osobowe, są nawet 
kaplice, gdzie jest pochowana cała rodzina, łącznie 
z osobą, którą chcielibyśmy otoczyć jakąś opieką po 
śmierci. I nie wyobrażam sobie, żeby w takie nagrob-
ki, w takie miejsca ingerowały osoby niezwiązane 
z rodziną. Tę szansę należy dać w pierwszej kolejno-
ści rodzinie, a dopiero później, jeżeli nie ma nikogo 
chętnego z rodziny, to wtedy ewentualnie mogłyby 
to być inne osoby.

Nie jest też do końca jasne, co się stanie, jeżeli 
uznamy, że osoba, która zadeklarowała chęć pomocy, 
wzięła na to środki, nie opiekuje się danym grobem 
należycie. Czy wtedy ona zostanie, że tak powiem, 
odwołana z funkcji tego umownego opiekuna grobu 
i będzie można wyznaczyć inną osobę, czy też zosta-
nie to takie niedopowiedziane i niedopracowane do 
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(senator R. Gaweł) I jeszcze co do znakowania samych grobów, to 
jednak, Panie Ministrze konsultowałem się z prawni-
kiem, który mówi tak: znakowanie grobów mogłoby 
podlegać pod art. 8. I ta końcówka – chodzi o finan-
sowanie – „w szczególności na pokrycie nakładów 
koniecznych na wykonywanie czynności związanych 
z budową, remontem, przeniesieniem lub utrzyma-
niem tych grobów”… Słowo „w szczególności” jest 
kluczem prawnym do zrozumienia tego, że można 
także znakować te groby. I teraz jeżelibyście chcie-
li dyskutować o tym, jak je znakować… Zgadzam 
się, że powinien być jakiś ujednolicony znak. Ale 
w Wielkopolsce, na Śląsku, w Warszawie chcieliby 
też, żeby tam było napisane „powstaniec wielkopol-
ski”, „powstaniec śląski”, „powstaniec warszawski”. 
To są wszystko nasze lokalne walki, które razem 
składają się na historię Rzeczypospolitej. I to trzeba 
zrozumieć. Trzeba także pokazać odrębność. W róż-
nych okolicznościach te powstania były. Niektóre 
uznano za narodowe, głównie te, które były tutaj, 
w Warszawie, czy na terenie zaboru rosyjskiego, 
a niektóre – zwycięskie – za narodowe uznawane 
niestety nie są. Trzecie powstanie śląskie, wielkopol-
skie, sejneńskie itd. Tak więc naprawdę proszę na to 
także zwrócić uwagę.

A na koniec trochę złośliwości. Byłem niedawno 
na uroczystości w małej miejscowości, która nazy-
wa się Czeszewo, pod Miłosławiem w Wielkopolsce. 
Tam odsłaniano tablicę ku pamięci księdza, który 
właściwie był takim miejscowym prowokatorem dzia-
łań patriotycznych. On już przed powstaniem wiel-
kopolskim, 8 grudnia, sam proklamował Republikę 
Czeszewską. Wziął ze sobą kilku kamratów, z wiadra-
mi smoły poszli do Wrześni i zamalowali wszystkie 
pruskie nazwy. Na szczęście żaden sąd tych nazw nie 
przywrócił. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Łuczak, 

Mamątow oraz Bielan złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Fedorowicz.

Zamykam dyskusję…
(Głos z sali: Jeszcze Rulewski.)
Aha, senator Rulewski też złożył wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

dziła się tym grobem opiekować. Potem znaleźliśmy 
poprzez radę miasta pieniądze, żeby się tym grobem 
zająć. A teraz ta ustawa będzie w czymś takim po-
magała. Kierunek jest oczywiście dobry.

Z tego miejsca właściwie należy podziękować też 
wszystkim środowiskom, które przez te lata mimo 
różnych trudności – szczególnie takich prawnych, 
organizacyjnych i, co najgorsze, finansowych – sta-
rały się o takie groby dbać. Zbiórki, które są pro-
wadzone, zbiórki publiczne w różnych miejscach… 
No, na przykład w Poznaniu, w Wielkopolsce, ostat-
nia zbiórka, którą robili kibice klubu Lech Poznań, 
przyniosła 415 tysięcy zł. Jedna zbiórka. Oni zbierają 
już chyba dziewiąty rok. Uzbierali bardzo pokaźną 
kwotę pieniędzy i setki grobów dzięki tym pienią-
dzom, publicznie zbieranym, zostało przywróconych 
i uratowanych.

Dla nas jednak zawsze największym problemem 
było to, że ktoś cmentarzem administruje, że są jakieś 
zasady związane z administrowaniem cmentarzem, 
są opłaty, które należy uiścić. Rodziny nie ma, nie ma 
kto się grobem zająć w sensie właśnie finansowym. 
I grób taki, zgodnie z prawem, powinien być prze-
znaczony do likwidacji. I to zawsze było najbardziej 
bolesne: że groby tych, którzy za Polskę, za naszą 
wolność oddawali życie, gdzieś ktoś przez, no, spra-
wy finansowe oddaje w zapomnienie. I dobrze, że 
te środowiska są, które tymi grobami się opiekują. 
Te stowarzyszenia… Ich jest w Polsce wiele, bar-
dzo wiele różnych właśnie takich stowarzyszeń osób 
prywatnych.

To, czego mi brakuje w tej ustawie… Bo jed-
nak pan minister stara się tu wytłumaczyć, że te 
groby, które będą w ewidencji, które będą opisa-
ne, nie będą mogły ulec likwidacji. Myśmy teraz 
znakowali groby powstańców wielkopolskich – 
taką rozpoczęliśmy akcję w naszym powiecie – 
i najpierw robiliśmy tę ewidencję, przy pomocy 
szkół. Wolontariusze… Oczywiście musiał być 
nauczyciel, zawsze musi być jakaś głowa, która 
tym wszystkim pokieruje. Nauczyciel gromadził 
chętną młodzież i chodzili, grób po grobie, spisy-
wali nazwiska, sprawdzali w katalogach itd., itd. 
i robili taką ewidencję. Szanowni Państwo, w ma-
łym mieście, jakim jest Gniezno, 70-tysięcznym, to 
niestety trwało kilka miesięcy. Tak więc jeżeli jest 
duży optymizm w ministerstwie, że tę ewidencję 
tak szybko zrobią, to ja wam, Panowie, mówię: 
uważajcie. Nie wiem, czy wy macie środki, czy IPN 
ma środki, czy w ogóle są pieniądze zagwaranto-
wane na to, żeby taką kwerendę robić. Bo to jest 
naprawdę dużo pracy w terenie. To trzeba wszystko 
przejrzeć i wszystko skatalogować. I na to zwracam 
dzisiaj uwagę.
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(wicemarszałek A. Bielan) nia i systemy motywacyjne, płacowe dla funkcjo-
nariuszy tych służb w latach 2019 i 2020, które to 
obejmuje ustawa modernizacyjna. To uaktualnienie 
spowoduje zwiększenie w latach 2019 i 2020 kwoty 
przeznaczonej na część wynagrodzeniową ustawy 
modernizacyjnej o 22 miliony 243 tysiące złotych 
i to jest, odpowiednio, w roku 2019 ponad 10 milio-
nów złotych, a w 2020 ponad 11 milionów złotych. 
Łączna kwota to są te 22 miliony 243 tysiące złotych. 
Jeśli chodzi o całość, to limit wydatków z budżetu 
państwa na realizację tego programu, wynikający 
z art. 7 ust. 1 ustawy, wzrośnie łącznie do 91 milionów 
243 tysięcy zł… znaczy wzrośnie łącznie do kwoty 
18 miliardów 19 milionów 394 tysięcy zł.

Ustawa ta nie budziła żadnych kontrowersji w trak-
cie posiedzenia komisji, tak samo było w Sejmie. 
Została przyjęta przez komisję, która rekomenduje 
jej przyjęcie.

W posiedzeniu komisji uczestniczył z ramienia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
pan dyrektor departamentu finansowego w MSWiA, 
również dziś obecny na sali.

Padły w zasadzie 2 pytania. Jedno pytanie ja zada-
łem. Dotyczyło ono zwiększenia liczby etatów w tych 
ostatnich 2 latach, jeśli chodzi o funkcjonariuszy SOP. 
Uzyskałem informację, wyjaśnienie ze strony pana 
dyrektora, że zwiększenie liczby etatów w SOP jest 
spowodowane tymi nowymi zadaniami, w które, że 
tak powiem, wyposażyliśmy SOP. Głównie są to dzia-
łania rozpoznawcze. Drugim elementem jest zwięk-
szenie liczby obiektów chronionych i zwiększenie, 
że tak powiem, zakresu ochrony ze strony Służby 
Ochrony Państwa. Drugie pytanie zadał senator 
Sługocki. Dotyczyło ono tego, czy wpływ na wiel-
kość tego zwiększenia miały protesty policjantów. 
Pan dyrektor udzielił odpowiedzi panu senatorowi. 
W zasadzie więcej pytań nie było. Nie było też jakiejś 
szczególnie rozbudowanej dyskusji na ten temat.

Jeszcze jedna informacja jest taka, że w projekcie 
budżetu na 2019 r. już te kwoty, te zwiększenia są uję-
te. To tak, żebyśmy wiedzieli, że tu nie zwiększamy, 
de facto przyporządkowujemy… znaczy zmieniamy 
ustawę modernizacyjną, dopasowujemy do obecnych 
okoliczności. Dziękuję pięknie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1030, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1030 A i 1030 B.

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

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozda-

nia z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2017–2020”. Ustawa ta była przedmiotem pracy ko-
misji samorządu w dniu 5 grudnia 2018 r. Podczas 
posiedzenia komisji przedłożenie uzyskało akcepta-
cję senatorów i w związku z tym w imieniu komisji 
wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Czego dotyczy ustawa? Ustawa ma charakter 
techniczny. Wynika ona z tego, że pierwotna ustawa 
modernizacyjna uchwalona przez Sejm i Senat… Jeśli 
chodzi o wielkość środków, które były przeznaczane 
w tej ustawie na wynagrodzenia dla funkcjonariu-
szy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa… Wyliczenia 
kwot na zwiększenie wynagrodzeń – to jest jeden 
z siedmiu punktów ustawy modernizacyjnej, są dwa 
punkty dotyczące systemu wynagradzania i systemu 
motywacyjnego… Te wynagrodzenia zostały wyli-
czone według stanu na koniec 2016 r., a w latach 2017 
i 2018 liczba stanowisk, etatów w tych jednostkach, 
dokładnie w Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, zwięk-
szyła się o 2640 i było to, odpowiednio: w Policji 
1000 etatów, w Straży Granicznej – 700 etatów, 
w Państwowej Straży Pożarnej – 490 etatów oraz 
w Służbie Ochrony Państwa 450 etatów. W związku 
ze zwiększeniem liczby etatów wynikła koniecz-
ność zwiększenia środków właśnie na wynagrodze-
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) stwa, bo być może ministerstwo wzorem poprzed-
ników zastanawiało się, czy np. niektóre obiekty 
o strategicznym znaczeniu, które ochrania Służba 
Ochrony Państwa, nie mogłyby być ochraniane np. 
przez wynajętą firmę, która się specjalizuje w tego 
typu zadaniach. To już miało miejsce w historii Polski 
i, jak myślę, w wielu państwach Unii Europejskiej czy 
NATO jest stosowane. Czy państwo szacowali, jaki 
byłby nakład, gdyby te działania zlecić służbie czy 
też firmie zewnętrznej? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ta sprawa 
nie jest nowa – wielokrotnie była analizowana i była  
też przedmiotem dyskusji publicznej. Jeżeli chodzi 
o najistotniejsze obiekty służące najważniejszym 
organom państwa, to sądzę, iż słuszny jest pogląd, 
że to służba państwowa powinna je ochraniać, a nie 
zewnętrzne podmioty wynajmowane przez pań-
stwo. Dlaczego? Ze względu przede wszystkim 
na jakość tych usług ochronnych i ze względu na 
odpowiedzialność za wykonanie ich w sposób nale-
żyty. Niezależnie od tego, jaka byłaby szczegółowa 
kalkulacja kosztów… Myślę, że najważniejsze jest 
tu bezpieczeństwo. W ustawie o Służbie Ochrony 
Państwa wprowadziliśmy regułę, zgodnie z którą 
jest możliwe, aby na mocy decyzji ministra podej-
mowanej w ramach określonych procedur można 
było przekazywać ochronę niektórych obiektów 
innej służbie niż Służba Ochrony Państwa, ale 
służbie państwowej, czyli Policji. Krótko mówiąc, 
rozważań dotyczących tego, żeby przekazać to na 
zasadzie outsourcingu zewnętrznym firmom, nie 
prowadzimy. Oczywiście inne obiekty są ochra-
niane przez różne prywatne instytucje. My mó-
wimy tu o najważniejszych obiektach służącym 
najważniejszym organom państwa i w tym zakresie 
takich analiz nie prowadzimy, uważając, że to jest 
z natury rzeczy rozwiązanie, którego nie powinno 
się wprowadzać.

Co do tego, jakie byłyby koszty, czy byłoby to tań-
sze w tym rozwiązaniu, czy w drugim… No, trudno 
to przesądzić. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, 
co jeszcze raz powtórzę, na korzyść jakiego rozwią-
zania koszty finansowe by przemawiały… Na pewno 
byłyby to niewielkie różnice, ale tu najważniejsza jest 
jakość tych usług, zadań ochronnych.

Wobec precyzyjnego przedstawienia sprawoz-
dania przez pana senatora Grabowskiego ja dodam 
tylko, że podczas prac Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji dłuższej dyskusji na temat 
tej ustawy nie było. Poparli ją jednomyślnie wszyscy 
senatorowie, również z opozycji. Sejm zaś głosował 
nad tą ustawą w ten sposób: 396 posłów było za, 1 – 
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania…
(Senator Sławomir Rybicki: Do pana ministra 

można mieć pytanie?)
(Senator Marek Rocki: Poczekaj, jeszcze będą.)
Tak.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
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?

(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Pan senator.
To zapraszamy, Panie Ministrze. Witamy pana 

ministra i zapraszamy, bo będą pytania. Zapraszamy 
do mównicy.

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie kwestionując celowości tej 

ustawy, mam pytanie dotyczące szacunków minister-
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poza ustawą modernizacyjną. Przypomnę, pierwsza 
podwyżka to równo – już nie średnio, a równo – 
na każdy etat funkcjonariusza 202 zł od 1 stycznia 
2016 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy mo-
dernizacyjnej. Następnie została przewidziana, także 
poza ustawą modernizacyjną, podwyżka w postaci 
253 zł, również, tak jak ta pierwsza z ustawy mo-
dernizacyjnej, od 1 lipca 2019 r. Oprócz tej z ustawy 
modernizacyjnej, 309 zł, jeszcze raz przypomnę. Od 
1 maja 2018 r. wprowadziliśmy także podwyżkę dla 
najniżej uposażonych funkcjonariuszy, w najniższych 
grupach zaszeregowania. Na to przeznaczona została 
kwota dodatkowa 150 milionów zł. Podniesiony też 
został dodatek stołeczny, o 175 zł dla każdego funk-
cjonariusza Komendy Stołecznej Policji. Komenda 
stołeczna ma taki dodatek, ale on nie był waloryzo-
wany od 2009 r. Teraz, po tej podwyżce w kwocie 
175 zł, wynosi 479 zł i 90 gr. To jest właśnie pierwsza 
waloryzacja od dłuższego czasu. To jest zrealizowane 
bądź przewidywane. Jeśli mówię o przewidywaniu, 
to oczywiście myślę o tych 2 podwyżkach zaplano-
wanych w 2019 r. Porozumienie ze związkami zawo-
dowymi spowodowało, że te podwyżki będą większe. 
Te kwoty, które teraz wymienię, oczywiście zawierają 
w sobie te wcześniej przewidziane podwyżki z usta-
wy modernizacyjnej i kwotę 253 zł od 1 lipca 2019 r., 
planowaną jeszcze przed negocjacjami ze związkami 
zawodowymi.

(Rozmowy na sali)
Pan dyrektor tu podpowiada, że jeszcze oczywi-

ście skutki… Ale to już jest dalsza sprawa. To też 
ostatecznie podwyższa tę kwotę, ale nie chcę już 
wchodzić w szczegóły. To będzie kwota 655 zł łącz-
nie od 1 stycznia. Powtarzam, ona zawiera w sobie 
tę pierwotną 253 zł i tę lipcową… Przepraszam, tę 
styczniową – 309 zł, i lipcową – 253 zł, więc jest to 
więcej. Podpisaliśmy także w porozumieniu taki plan, 
zobowiązanie, że od 1 stycznia 2020 r… W ustawie 
modernizacyjnej już tu podwyżki nie były przewidy-
wane. Ustawa modernizacyjna trwać będzie jeszcze 
przez 2020 r., ale nie będzie… W założeniu nie do-
tyczyło i nie dotyczy to już podwyżek płac, bo one 
miały być zrealizowane w tych 2 transzach, w 2017 r. 
i 2019 r. I to jest kwota 500 zł przeciętnie na etat od 
1 stycznia 2020 r. Oczywiście te zwiększone wydatki 
związane z podwyżkami uposażeń – a część z nich, 
nie wszystkie, ale część, dotyczy także pracowników 
cywilnych – będą sfinansowane z budżetu państwa, 
ale oczywiście poza ustawą modernizacyjną.

Skutki tej zmiany, którą dzisiaj Wysoki Senat oma-
wia, wiążą się z konsekwencjami, które wynikają ze 
wzrostu liczby etatów. Przypomnę, że w Policji przy-
wróciliśmy ten 1 tysiąc etatów, który został wcześniej 
odjęty. Odjęto swego czasu, za rządów koalicji PO-
PSL, 3 tysiące etatów, potem 2 tysiące przywrócono, 
a 1 tysiąca nie. My ten 1 tysiąc przywróciliśmy od 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, senator sprawozdawca mówił 

przed chwilą o tym, że została zwiększona liczba 
etatów – mówimy o Policji, straży pożarnej, Straży 
Granicznej, SOP – w związku z czym jest ta zmia-
na w ustawie modernizacyjnej na lata 2019–2020. 
Mówimy o tej kwocie 22 milionów zł. Ja mam pytanie. 
Były protesty, o których wszyscy pamiętamy, służb 
mundurowych. Te podwyżki mają być od 1 stycznia. 
Czy w ramach tamtych podwyżek to też… Czy pań-
stwo w ustawie modernizacyjnej przewidzieliście te 
protesty i stąd to wynika? Na posiedzeniu komisji 
była mowa, że… Te pieniądze były zabezpieczone, 
czy te pieniądze na te podwyżki będą pochodziły 
z budżetu? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, oczywiście, że nie przewidy-

waliśmy, kształtując ustawę modernizacyjną, która 
była przyjęta w 2016 r., tego, co się będzie działo. Nie 
uwzględnialiśmy tego, co się będzie działo – nikt nie 
był w stanie przewidzieć protestów i tego, czym się 
zakończą nasze negocjacje z reprezentacjami związ-
kowymi. Zakończyły się podpisaniem porozumienia 
i te podwyżki będą finansowane ze środków spoza 
ustawy modernizacyjnej, co oczywiste. Warto tu 
przypomnieć, że w programie modernizacji służb 
mundurowych – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
w jakimś sensie także ochotniczych straży pożarnych, 
bo 501 milionów zł ochotnicze straże pożarne mają 
w tym programie, to znaczy mają swój udział w takiej 
wysokości, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
a od 1 lutego, po zmianie ustawy, Służby Ochrony 
Państwa – przewidziane były m.in. podwyżki upo-
sażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników. 
Oczywiście oprócz zakupów sprzętu, wyposażenia, 
uzbrojenia, środków transportu, oprócz inwestycji 
w infrastrukturę, w budowę nowych obiektów i re-
monty. Te podwyżki… Pierwsza podwyżka, która 
została już zrealizowana, była od 1 stycznia 2017 r. 
Druga była przewidziana, jest przewidziana i będzie 
zrealizowana od 1 stycznia 2019 r. Przeciętnie na 
etat funkcjonariusza to była podwyżka o 253 zł, ta 
pierwsza, ta druga – 309 zł przeciętnie na etat. Do 
tego jeszcze doszły podwyżki, które wprowadziliśmy 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) wewnętrznych i administracji, więc nie chciałbym 
wchodzić na pole kompetencji innego ministra. Proszę 
mi, Pani Senator, wybaczyć, ale tak jest chyba pra-
widłowo.

(Senator Grażyna Sztark: Dobra, to będziemy pi-
sać do pana ministra. Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Tam jest.)
(Senator Grażyna Sztark: Tam.)
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam jeszcze tylko jedno py-

tanie, postaram się mówić króciutko.
Wiemy o tym, że 2 elementy z 7 dotyczą wyna-

grodzeń, czyli po pierwsze, to są wprost wynagrodze-
nia, a po drugie, to jest system motywacyjny. Jakby 
pan… Bo jako senatorowie mamy już w tym mo-
mencie ogląd, jak to będzie wyglądało w przypadku 
funkcjonariuszy. A jak to będzie wyglądało w przy-
padku pracowników służby cywilnej zatrudnionych 
w Policji, w straży pożarnej? Jest przewidziana pewna 
pula na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych, 
ale jak kwotowo mniej więcej będzie to się rozkła-
dało? Czy są takie dane? Czy może pan ewentualnie 
zaprezentować je, przekazać nam?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Tak, oczywiście, że są. To porozumienie, o którym 

wspominałem, dotyczy funkcjonariuszy. Osobne roz-
mowy są prowadzone, także porozumienia są zawie-
rane przynajmniej z częścią związków zawodowych 
reprezentujących pracowników niemundurowych. Ja 
celowo unikam sformułowania „pracowników cy-
wilnych”, bo to nie jest najlepsze określenie. Tak na-
prawdę są funkcjonariusze i pracownicy, więc jeżeli 
powiem, że niemundurowi, to może tak będzie lepiej. 
Oczywiście ustawa modernizacyjna przewiduje także 
podwyżki dla nich. Ta pierwsza podwyżka, wprowa-
dzona z dniem 1 stycznia 2017 r., objęła właśnie rów-
nież pracowników Policji i pozostałych służb: Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i wówczas 
Biura Ochrony Rządu. Ona była zbliżona do średniej 
wysokości podwyżki dla funkcjonariuszy: tam była, 
już wymieniana, kwota 253 zł, a tu średnio jest 250 zł 
na etat. Jeżeli chodzi o rok 2019, to – powtarzam 

1 stycznia 2017 r., więc środki finansowe są naliczane 
na limit 103 tysięcy 309 etatów, tak jak było przed 
2009 r., przywróciliśmy ten stan, jakby status quo 
ante z tamtego czasu czy sprzed tamtego czasu. No, 
także oczywiście te wymienione na pewno przez pana 
senatora sprawozdawcę zwiększenia etatowe, jeżeli 
chodzi o pozostałe służby, podyktowane potrzebami, 
podyktowane zwiększeniem zadań i obowiązków czy 
to Państwowej Straży Pożarnej, wynikającym z ustaw 
przyjmowanych przez parlament, czy też w przypad-
ku Straży Granicznej… Przypomnę, że utworzyliśmy 
czy właściwie odtworzyliśmy, można tak powiedzieć, 
zlikwidowany przez naszych poprzedników Karpacki 
Oddział Straży Granicznej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wszyscy otrzymaliśmy pismo 

przewodniczącego związków zawodowych, pana 
Siwego. To jest pan przewodniczący straży…

(Głos z sali: Ze Straży Granicznej.)
Tak, ze Straży Granicznej, ale on jest ze służby 

skarbowej…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nie, Służby Celnej.)

Tak, Służby Celnej.
Mam pytanie, bo na pewno pan też to otrzymał. 

No, to jest rozpoczęcie sporu zbiorowego. Tam chodzi 
m.in. nie tylko o podwyższenie liczby etatów, ale też 
o podwyższenie liczby pracowników szczególnie na 
granicy polsko-ukraińskiej. Czy mógłby pan pokrótce 
odnieść się do tych postulatów? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Nie chciałbym tego czynić, bo to wykracza poza 

moje kompetencje, kompetencje resortu spraw we-
wnętrznych i administracji. Służba Celna i admi-
nistracja celno-skarbowa podlegają ministrowi fi-
nansów. Ja oczywiście znam te wystąpienia, bo one 
są kierowane do różnych podmiotów, również do 
MSWiA, ale Służba Celna i administracja celno-
-skarbowa nie należą do kompetencji resortu spraw 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) nie ukrywam przed Wysoką Izbą, bo to trzeba jasno 
powiedzieć. A więc będziemy oczywiście w pracach 
nad projektem budżetu na 2020 r. to zgłaszać, bo spra-
wa tego wymaga. A to, jakie będą decyzje, to oczywi-
ście jest uzależnione od tego, jakie będą możliwości, 
jakie Rada Ministrów, a potem parlament, przyjmie 
rozstrzygnięcia co do wielkości wydatków płacowych 
w tej części budżetu. Ale jeszcze raz powtórzę: trzeba 
dbać o godne uposażenia funkcjonariuszy i o god-
ne wynagrodzenia pracowników niemundurowych 
służb, bo oni także odgrywają bardzo istotną rolę dla 
naszego bezpieczeństwa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję.)

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1021, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1021 A i 1021 B.

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

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 22 listopada 2018 r. ustawie o zmianie usta-
wy o bezpieczeństwie imprez masowych. Marszałek 
Senatu skierował tę ustawę do dwóch komisji.

Komisja samorządu terytorialnego po rozpatrze-
niu ustawy w dniu 5 grudnia wnosi o wprowadzenie 
do tekstu poprawki. Chodzi o to, by w art. 1 w pkcie 1 
w tytule rozdziału wyrazy „przepisy epizodyczne” 
zastąpiono wyrazami „przepis epizodyczny”. I lit. b, 
czyli drugi punkt w tym artykule: w pkcie 2 w pole-
ceniu nowelizacyjnym wyrazy „dodaje się art. 77b” 
zastępuje się wyrazami „po art. 76 dodaje się art. 76a” 
oraz art. 77b oznacza się jako art. 76a. Zaraz to wy-
jaśnię.

teraz to, co jest zapisane w ustawie modernizacyjnej 
bez porozumień ze związkami zawodowymi, bo to 
jest oddzielna, jak już mówiłem, kwestia, późniejsza 
– tutaj jest kwota 309 zł dla funkcjonariuszy, a dla 
pracowników cywilnych jest 300 zł. Tak że to jest 
wysokość zbliżona. I jest przewidziana poza usta-
wą modernizacyjną, zawarta w tych wcześniejszych 
uzgodnieniach ze związkami zawodowymi, kwota 
250 zł od 1 lipca 2019 r., ta kwota dodatkowa, która 
przewidywana była i dla funkcjonariuszy, i dla pra-
cowników w takich wysokościach, jak przywołuję. 
To jest wszystko. No, nie ma tych innych podwyżek, 
które zostały wynegocjowane w porozumieniu przez 
związki zawodowe funkcjonariuszy.

Powiem tak – i dobrze, że pan zapytał, Panie 
Senatorze, o to, nawet jestem panu wdzięczny za to 
pytanie, a sądzę, że pracownicy będą jeszcze bardziej 
wdzięczni niż ja albo będziemy wdzięczni razem – 
trzeba o tym rozmawiać. Rzeczywiście rozmawiamy 
podczas wielu spotkań, też zawierając stosowne poro-
zumienia dwustronne pomiędzy stroną służbową, jak 
to się nazywa, a stroną społeczną, czyli związkami 
zawodowymi. Jesteśmy świadomi niskich zarobków 
pracowników Policji. Jest ponad 25 tysięcy takich 
osób zatrudnionych w samej Policji, w 100-tysięcznej 
formacji. Przypomnę liczbę etatów w limicie: 103 
tysiące 309, a jest ponad 25 tysięcy pracowników. Bez 
nich Policja nie byłaby w stanie dobrze wykonywać 
swoich zadań, bo znaczną część zadań związanych 
z bezpieczeństwem wykonują właśnie pracownicy. 
Powiedzmy, że 1/4 tej liczby, to znaczy plus 1/4 – 
w proporcji to jest jakby 1/4 tych 100 tysięcy – to są 
pracownicy niemundurowi. Ich wynagrodzenia są 
niskie i trzeba podwyższać im te wynagrodzenia – to 
się staramy czynić w miarę możliwości budżetowych 
– tak jak funkcjonariuszom trzeba zapewnić godne 
uposażenia, co, jak słychać, też robimy w znaczącym 
wymiarze. 

Ale oczywiście zawsze, w każdym przypadku, 
takie decyzje są wypadkową między potrzebami czy 
oczekiwaniami a możliwościami budżetowymi. One 
dzisiaj są wyższe, można powiedzieć, dzięki dobremu 
stanowi budżetu, ale nie są nieograniczone. W związ-
ku z tym wszystko, co jest uzgadniane, musi mieścić 
się w kalkulacjach budżetowych, musi mieć pokrycie 
w planach finansowych, w projekcie budżetu, krótko 
mówiąc – bo dzisiaj mówimy o 2019 r., a jest jeszcze 
projekt budżetu – i w ogóle w ustawach budżetowych 
z poszczególnych lat, już po zakończeniu procesów 
związanych z uchwalaniem ustaw na kolejne lata. Ale 
w przyszłości trzeba dążyć do tego – tak jak to robimy 
teraz, w miarę możliwości, co jeszcze raz powtarzam 
– by uczynić to procesem ciągłym, żeby te wynagro-
dzenia były podnoszone, bo one są za niskie. I tego 
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(senator sprawozdawca P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu, senatora Marka Rockiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Rocki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Florek przedstawił wszystko bardziej 

opisowo. Ja zacznę od przepisów ustawy, która ma 
być zmieniona.

W rozdziale 3 w art. 13 w ust. 4 jest powiedziane, 
że zakres przetwarzanych danych identyfikujących 
osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej obejmuje 
imię, nazwisko, numer PESEL, a w razie gdy nie 
został on nadany, rodzaj, serię i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

W art. 15, który dotyczy zasad sprzedaży bile-
tów wstępu na mecze, jest powiedziane, że sprzedaż 
biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie 
innego dokumentu uprawniającego do przebywania 
na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu 
danych, które wymieniłem przed chwilą. W ust. 2 
jest mowa o tym, iż na bilecie wstępu na mecz piłki 
nożnej lub na innym dokumencie uprawniającym 
do przebywania na nim umieszcza się dane, o któ-
rych mowa w art. 13, czyli właśnie imię, nazwisko, 
numer PESEL.

Tak jak powiedział mój przedmówca, ten prze-
pis epizodyczny, nowelizacja wyłączająca dotycząca 
wspomnianej imprezy, czyli turnieju finałowego dla 
zawodników do lat 20, ma umożliwić dzieciom i mło-
dzieży szkolnej uczestniczenie w tym turnieju, ułatwić 
nabywanie biletów, a być może umożliwić zamianę 
osób, które by z tych biletów miały korzystać.

Warto dodać, że analogiczne rozwiązanie skutku-
jące czasowym zawieszeniem obowiązywania prze-
pisów tej właśnie ustawy zostało wprowadzone na 
mocy ustawy z sierpnia 2011 r. na potrzeby turnieju 
finałowego UEFA Euro 2012 oraz UEFA Euro U21, 
czyli dla zawodników poniżej dwudziestego pierw-
szego roku życia. A więc tego typu przepisy były 
już w Polsce stosowane. W tym przypadku Komisja 
Nauki, Edukacji i Sportu jednogłośnie poparła pro-
jekt bez proponowania poprawek. Dyskusja dotyczyła 
trybu legislacji i tego, czy senatorowie powinni, czy 
nie powinni uczestniczyć w pracach nad ustawami 
już na poziomie Sejmu, aby zabezpieczyć przed tego 
typu usterkami wymagającymi poprawek, o których 
mówił pan senator.

Tak że, formalnie rzecz biorąc, Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu poparła ustawę bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, mistrzostwa świata do lat 20 
w piłce nożnej. To już dwudziesty pierwszy taki tur-
niej, organizowany w ramach właśnie młodzieżowych 
mistrzostw – jak to mówimy, U-20. Po raz pierwszy 
ten turniej odbywać się będzie w Polsce, w okresie od 
23 maja do 15 czerwca. Grać będą 24 drużyny na 6 
stadionach w 6 miastach: Bydgoszcz, Gdynia, Łódź, 
Lublin, Bielsko-Biała, Tychy. Proszę państwa, wiemy, 
co mówi ustawa, jeżeli chodzi o imprezy masowe 
i zagrożenia na stadionie. To oczywiście nie będą 
mecze podwyższonego ryzyka. W związku z tym 
należało taki epizodyczny przepis wprowadzić w tej 
ustawie, żeby nie trzeba było przeprowadzać tej całej 
procedury z numerem PESEL, który trzeba poda-
wać, jak kupujemy bilet. W związku z tym jest jak 
najbardziej słuszne, żeby w przypadku mistrzostw 
młodzieżowych zrezygnować z tego przepisu.

Co do poprawek… Proszę państwa, poprawki zo-
stały zaproponowane przez Biuro Legislacyjne i zo-
stały przejęte przez panią senator Jadwigę Rotnicką. 
Nie są to poprawki merytoryczne, ale poprawiają 
legislację.

W głosowaniu 6 senatorów było za, nikt nie był 
przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Ustawa dotyczy mistrzostw, które odbędą się do-
piero w maju i w czerwcu. 23 maja jest początek, czyli 
jest jeszcze sporo czasu. W związku z tym, mimo że 
są to poprawki może nie aż tak bardzo znaczące… 
Warto stosować się do zasad tworzenia ustaw. W tym 
wypadku, gdy mamy czas i gdy można tę ustawę 
poprawić, warto ją poprawić.

Proszę państwa, przepis dodawany w art. 77b jest 
przepisem epizodycznym. To nie ulega wątpliwości. 
Jest to przepis, który jest ustanowiony na wyznaczo-
ny okres i dotyczy tych mistrzostw Europy. Zasady 
techniki prawodawczej mówią, że powinien się on 
znajdować przed przepisami przejściowymi, które 
są na końcu. On powinien być przed nimi. Niby jest 
to sprawa oczywista, że tak powinno być. Nie wiem, 
dlaczego w Sejmie tego nie zauważono i dlaczego nie 
ustawiono tego we właściwej kolejności.

Jest jeszcze druga sprawa, odnośnie do tego ty-
tułu, tego, że to przepisy epizodyczne… No nie ma 
żadnych takich… Jest 1 przepis, który został do tej 
ustawy wprowadzony.

Właściwie nie są to znaczące poprawki pod wzglę-
dem merytorycznym, ale myśmy się ostatnio bardzo 
często, i to przy wielu ustawach… Proszę państwa, 
zauważyliście, że zasady techniki legislacyjnej są 
niestety kompletnie nieprzestrzegane.

W tym wypadku, gdy ustawa będzie potrzebna 
dopiero w czerwcu, warto, zdaniem komisji – przypo-
minam, że 6 senatorów głosowało za, 1 wstrzymał się 
od głosu – wprowadzić te drobne poprawki. Dziękuję.
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się nie zgadzam, bo tam jest kwestia tego, czy to ma 
być liczba pojedyncza, czy mnoga. No, jeśli chodzi 
o tytuł, to często jest tak, że w tytule jest liczba mno-
ga, a poniżej jest pojedyncza, inne rozwiązanie. I dla-
tego uważam, że przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
jest całkowicie zasadne.

Chciałbym też zwrócić uwagę… Były podawane 
wyniki głosowania w komisji samorządu: 6 głosów 
za, żadnych przeciw, 1 senator wstrzymał się od gło-
su. No, muszę powiedzieć, że na posiedzeniu Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu ten wynik był zdecydowanie 
lepszy, bo za przyjęciem ustawy bez poprawek było 6 
senatorów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Rzeczywiście jest tak, jak zasygnalizował pan se-
nator Rocki. Przez chwilę dyskutowaliśmy na temat 
wad i zalet włączania się senatorów w prace sejmowe. 
To zależy od sytuacji, każda jest inna. Na pewno jest 
tak, że dynamika zmian w Sejmie jest duża. Z dru-
giej strony są jednak pewne koleiny intelektualne, 
w które można by było wpadać, utożsamiając się tutaj 
z myśleniem sejmowym. Kiedy ustawa przychodzi 
do Senatu, to mamy pewne świeże spojrzenie. Poza 
tym szczególnie przy nowych ustawach ważne jest jak 
najszersze spojrzenie, ważne są jak najszersze konsul-
tacje. Dlatego tutaj… No, tylko tak informacyjnie to 
mówię, żeby nie wszczynać dyskusji w tej sprawie, 
bo ona jest zapewne czysto akademicka.

Niemniej jednak jeszcze raz chciałbym podkreślić, 
że przyjęcie tej ustawy bez poprawek, o co wnosi 
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, w tym konkretnym 
przypadku jest bardzo uzasadnione – niezależnie od 
wyrażenia szacunku i podziękowań dla legislatorów, 
którzy wyszukują wszystkie takie sprawy.

Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Łuczak złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedsta-
wiły odmienne wnioski. Proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego, Administracji Państwowej oraz 
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? 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 widzę zgłoszeń.

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

się do…
A nie, pan senator Wiatr. Tak?
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Patrzę tu na panią senator, która zgłosiła te po-

prawki.
Otóż ja chciałbym na początku swojej wypowiedzi 

podziękować paniom i panom legislatorom z Senatu, 
którzy wykonują bardzo ważną pracę, opracowując pro-
pozycje poprawek. To, czy komisje je uwzględniają, czy 
nie, to jest druga sprawa. Ważne jest to, że te poprawki 
są. Może zabrakło takiego zdania z mojej strony na po-
siedzeniu komisji, dlatego chciałem teraz to podkreślić. 
Jednak rzeczywiście od decyzji Senatu, senatorów czy 
komisji zależy to, czy te poprawki zostaną uwzględ-
nione, czy nie. I tak jak tutaj już sprawozdawcy obu 
komisji przedstawili, te poprawki nie zmieniają w za-
sadzie niczego, jeśli chodzi o skutki materialne, czyli 
o sprawy merytoryczne tej ustawy. One ją porządkują, 
dostosowują do pewnych zasad techniki legislacyjnej. 
Ale muszę powiedzieć tak: biorąc pod uwagę tę sytuację, 
wniosłem o to, zresztą jako szef Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek.

Chcę powiedzieć, czym się tutaj kierowałem. Otóż 
wielokrotnie miałem okazję stawać przed komisjami 
sejmowymi, referując poprawki Senatu, i zdarzały 
się takie przypadki podobne do tego, kiedy zarówno 
legislatorzy sejmowi, jak i panie oraz panowie posło-
wie zwracali uwagę, że ta mitręga 460 posłów nie jest 
warta tego, żeby to poprawiać. Muszę powiedzieć, że 
kierując się tym, mając na uwadze to, że te poprawki 
naprawdę są drobnymi poprawkami… Zresztą z jedną 
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(wicemarszałek A. Bielan) dzieć na jakieś pismo w celu złożenia wyjaśnień i tak 
ten przedstawiciel musi się łączyć z klientem, kore-
spondować z klientem – już nie mówię tu o kosztach 
– i dopiero wtedy może zajmować jakieś stanowiska.

Tak że wskutek petycji niejako znosi się granice, kolej-
ne granice, i tworzy się nowy powiedziałbym… no, może 
nie tyle przywilej, ile korzyść w kontekście integracji na-
szych obywateli z naszymi urzędami. Dodam, że wszyst-
kie instytucje od Poczty Polskiej, która była oczywiście 
najbardziej zainteresowana tą sprawą, przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, przez sądy, które przecież czasem 
muszą rozpatrywać przypadki naruszenia terminu, przez 
Naczelną Radę Adwokacką… Może oszczędzę państwu 
wyliczania, bo to znacie. Wszystkie instytucje, które para-
ją się tymi sprawami, złożyły pozytywną opinię i wzorem 
petytora, a za moim pośrednictwem, proszą Wysoką Izbę 
o uchwalenie tego projektu ustawy w wersji przedstawio-
nej przez 2 komisje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, który jest również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Przewodniczący! Panie Marszałku! Wysoka 

Izbo! Mam pytanie związane z brzmieniem… Ono 
jest właściwie pobocznym pytaniem, związanym 
z brzmieniem zmienianego art. 57. Mianowicie tu 
jest pojęcie „pocztowy operator wyznaczony”. No, 
to jest jasne, jeśli chodzi o nas, o państwo polskie. 
Ale jest też pojęcie „placówka pocztowa operatora 
świadczącego pocztowe usługi powszechne w in-
nym państwie”. Rozumiem, że chodzi o teren Unii 
Europejskiej. Czy tam jest tak samo? Czy tam też są 
operatorzy wyznaczeni? Bo może być kilka podmio-
tów świadczących usługi powszechne, w tym jeden 
wyznaczony do pism urzędowych.

Senator Jan Rulewski:
Odpowiadam, że ta sprawa nie stawała na posie-

dzeniu. Wydawało się to zatem jednoznaczne – może 
dlatego, że przyjmuje się, tak jak pan sugeruje, Panie 
Senatorze, że w każdym państwie jest jeden, że tak 
powiem, urzędowy operator. U nas co prawda była 
i nadal jest nim Poczta Polska…

(Senator Jerzy Czerwiński: No, jeszcze InPost…)
…choć od pewnego czasu, na co zwracam uwagę – 

ma pan rację, czujny jest pan senator – Poczta Polska 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, zawarty jest w druku nr 827, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 827 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak pan marszałek zaznaczył, pracujemy dzisiaj nad 

obywatelską inicjatywą, zgłoszoną w ramach prawa do 
petycji. Tu przypomnę, że to petycja nr P9-50/17 i do-
tyczyła ona dość oczywistej sprawy, powiedziałbym 
nawet, że o dużym stopniu powszechności, a nadto 
istotnej dla wielu obywateli, zwłaszcza tych, którzy 
żyją poza granicami naszego państwa, w szczegól-
ności w Unii Europejskiej i w krajach EFTA, czyli 
na wspólnym obszarze gospodarczym, a ciążą na 
nich obowiązki korespondowania z organami władzy. 
Petytorzy zauważyli, że gdy odpowiadają na wezwania 
władzy, to czas nadesłania odpowiedzi – czy skiero-
wania wniosków, jeśli są do tego zobowiązani – liczy 
im się od daty wpływu tej korespondencji do Polski, 
czyli od zarejestrowania przez Pocztę Polską, bo taki 
jest tu operator. To oznacza, że są w złej sytuacji proce-
sowej, bo przebywając za granicą, korzystają z opera-
tora zagranicznego, tracą czas na jego pracę, a dopiero 
wpływ korespondencji do Polski, ostemplowane jej 
przez Pocztę Polską, liczy się do terminu niezbędnego 
do spełnienia wymagań, jakie są zapisane w kodeksie 
postępowania administracyjnego. Innymi słowy, bieg 
korespondencji w krajach Unii Europejskiej i EFTA 
jest jałowy, ale zaliczany do czasu odpowiedzi. Petytor 
zauważył – i trzeba mu za to podziękować – że skoro 
jesteśmy na wspólnym obszarze europejskim, skoro 
przebywa tam tak wielu Polaków, to nie można im tego 
utrudniać, trzeba zrównać ich w prawach i uznać, że 
wysłanie korespondencji potwierdzone przez operatora 
zagranicznego jest tożsame z tym, jakby została ona 
wysłana na obszarze Polski. To tylko tyle i aż tyle.

Jeszcze tylko wyjaśnienie. Oczywiście obywatele 
polscy mogą korzystać ze swojego ustawowego przed-
stawiciela na terenie Polski po to, żeby ewentualnie 
pilnował on interesu, przynajmniej terminowego, tej 
osoby zamieszkującej w granicach Unii Europejskiej. 
Jednak oczywiście nie rozwiązuje to problemu, może 
jedynie trochę go dyscyplinuje, może trochę większą 
uwagę zwraca… Ale w gruncie rzeczy żeby odpowie-
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(senator J. Rulewski) Chcę teraz zapytać, czy przedstawiciel rządu 
chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego 
projektu ustawy?

(Głos z sali: Teraz minister miał zabierać głos.)
Pan minister był przed chwilą – widzieliśmy – ale 

pewno musiał się oddalić.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma problemu.)
W takim razie chciałbym otworzyć dyskusję.
Czy ktoś z państwa zapisał się do dyskusji? Nikt 

się nie zgłasza.
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 szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i jest zawarty w druku nr 939, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 939 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.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy jest realizacją postulatów zawar-

tych w petycji skierowanej do Senatu w 2017 r. przez 
pana Pawła Janasa. Autor zwrócił uwagę na rozbież-
ność w sposobie uregulowania kwestii obliczania ter-
minów procesowych w postępowaniu karnym oraz 
w postępowaniu cywilnym i administracyjnym.

W przypadku postępowania karnego, jeżeli koniec 
terminu do wykonania czynności procesowych przy-
pada w sobotę, aby zachować termin, czynności na-
leży wykonać najpóźniej w tym dniu, chyba że w so-
botę wypada jedno ze świąt wskazanych w ustawie 
o dniach wolnych od pracy – to jest ustawa z 1951 r. 
– a wówczas koniec terminu do wykonania czynności 
przypadnie w kolejnym dniu, który nie jest dniem 
wolnym od pracy. W przypadku zaś postępowania 
cywilnego i administracyjnego, jeżeli koniec terminu 
procesowego wypada w sobotę, termin ten upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od 
pracy. I obecnie zdarza się, że w sytuacji, gdy koniec 
terminu przypada w sobotę, strony i inni uprawnieni 
do wzięcia udziału w czynności procesowej w po-
stępowaniu karnym nie dokonują czynności w tym 

traci monopol, pozycję jedynego operatora publiczne-
go. Już nie jest urzędem pocztowym, jak się ją kiedyś 
nazywało, tylko spółką. Jest spółką, ale o charakterze 
wyróżnionym przez prawo. Ciążą na niej pewne obo-
wiązki, zobowiązania, zwłaszcza w zakresie urzędów, 
m.in. obsługi sądów. Ale to w drodze przetargów 
następuje. Prawda? Chcę być precyzyjny, uczciwy 
i rzetelny wobec pana. Ten problem nie był dokład-
nie badany. Podejrzewam, że z tym nigdy nie było 
problemu, że na terenie tych państw są, podobnie jak 
w Polsce, wyznaczeni tacy operatorzy. Zresztą prawo 
europejskie powiada, że ci wszyscy operatorzy mogą 
działać na terenie całej Europy. Prawo to dopuszcza, 
nie ma obowiązku jakiejś notyfikacji. Uznanie faktu, 
że taki operator działa na terenie europejskim, jest 
równoznaczne z uznaniem go za instytucję zobowią-
zaną i upoważnioną do ostemplowywania przesyłek.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Z czego wynika moje pytanie? Jest takie niebez-

pieczeństwo, że poza Polską będzie operator wyzna-
czony i kilku, kilkunastu…

(Senator Jan Rulewski: …innych, prywatnych.)
…operatorów świadczących pocztowe usługi po-

wszechne. I teraz załóżmy, że ktoś złoży pismo u ta-
kiego właśnie operatora, a nie u tego wyznaczonego 
w danym państwie. I co wtedy?

Senator Jan Rulewski:
No, musimy mieć wiedzę, że w tej bogatej ofercie 

różnych operatorów – w Polsce też się ona powiększa 
– tylko ten jeden jest wyznaczony. Oczywiście jest 
i drugie, uciążliwe rozwiązanie, któremu petytor chce 
zapobiec. Można przesyłkę przesłać za pośrednic-
twem konsula i ona wtedy też uzyska taki prymat, jak-
by została nadana za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Tylko że jest to kłopotliwe, bo dojazd w godzinach 
urzędowania stwarza problem.

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

dawcy? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt złożenia Wysokiemu 

Senatowi sprawozdania Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczą-
cego ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2018.

Na dzisiejszym posiedzeniu komisja 4 głosami za, 
przy 2 głosach sprzeciwu przyjęła ustawę bez popra-
wek i taką rekomendację przekazuję również państwu.

Jeśli chodzi o cel i przedmiot ustawy, to ma ona 
na celu przyjęcie kolejnych regulacji służących re-
alizacji ustawy budżetowej na 2018 r. i stanowi no-
welizację ustawy z 8 grudnia 2017 r. Na podstawie 
niniejszej ustawy m.in. jeszcze w 2018 r. nastąpi 
zwiększenie środków Narodowego Funduszu Zdrowia 
o 1,8 miliarda zł. Będzie można przekazać dodatko-
we środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sek-
torze górnictwa węgla kamiennego; to jest kwota 
150 milionów zł. Będzie można przekazać przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dodatkowe środki z budżetu państwa, w formie do-
tacji celowej, na realizację pomocy dla gospodarstw 
rolnych, w których powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

Kolejnym elementem ustawy jest możliwość prze-
kazania dodatkowych środków z budżetu państwa na 
objęcie akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe; 
to jest kwota 1,8 miliarda zł. Ponadto będzie można 
przenieść wydatki w wysokości 12 milionów zł 
z części 29 „Obrona narodowa” do części 57 „Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” z przeznaczeniem 
na realizację wydatków wynikających z Programu 
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026. 
Ponadto będzie możliwe przekazanie dotacji do 
Funduszu Dróg Samorządowych już w roku 2018; to 
jest kwota 1,1 miliarda zł. Ponadto ustawa postanawia, 
iż niektóre z powyższych środków przekazanych 
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Tak jak wspomniałem na początku, stosunkiem 
głosów 4:2 na posiedzeniu komisji… Komisja reko-
menduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

dniu i wnoszą środki odwoławcze w poniedziałek, 
sądząc, że zostaną one jeszcze uwzględnione, jako 
że dotrzymają terminu, podobnie jak to ma miejsce 
w sytuacji procedury cywilnej i administracyjnej.

Warto zwrócić także uwagę na utrudnienia dla 
osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, 
gdzie urzędy pocztowe w soboty często nie pracują. 
Ten problem został wskazany nie tylko przez pety-
tora, również przedstawiciele doktryny podnoszą tę 
kwestię.

Połączone komisje przyjęły ten projekt jednomyśl-
nie – 11 senatorów było za, nikt się nie wstrzymał 
i nikt nie był przeciw.

Wnoszę o przyjęcie projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego w imieniu 
połączonych komisji zawartego w druku nr 939.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, będącego również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Nie ma przedstawiciela rządu.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przejść do trzeciego czytania 

projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby jedy-
nie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem 
z innymi głosowaniami.

Wysoki Senacie, informuję, że do rozpatrzenia punk-
tu siedemnastego porządku obrad przystąpimy jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1046, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1046 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Konstanty Radziwiłł:

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

w art. 1 w pkcie 1 zmianę dotyczącą dotacji, która jest 
tu przewidziana dla Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Proszę mi wyjaśnić ten mechanizm, bo ja nie do końca 
go rozumiem. Przewiduje się, że 1 miliard 800 milio-
nów zł zostanie przekazane do Narodowego Funduszu 
Zdrowia na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na 
sfinansowanie świadczeń. Jedno trochę wyklucza dru-
gie, tak na logikę. A dalej jest jeszcze powiedziane, 
że planowane koszty świadczeń mogą być w planie fi-
nansowym zwiększone. Rozumiem, że chodzi o plan 
finansowy na 2018 r. Jak więc w ogóle będzie przebie-
gać ta operacja? Ustawa wejdzie w życie w ostatnich 
dniach grudnia. Wtedy zostanie zmieniony plan finan-
sowy, jeśli chodzi o koszty w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. No, te pieniądze oczywiście nie zostaną 
wydane w tym roku, w każdym razie w ogromnej 
większości, wobec tego przejdą jako fundusz zapaso-
wy na przyszły rok. Moje konkretne pytanie jest w za-
sadzie takie: kiedy fundusz będzie mógł uwzględnić 
te środki w planie przyszłorocznym, który przecież 
jest już znany, z możliwością zakontraktowania tych 
świadczeń ze świadczeniodawcami? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! To jest 

tak, że my de facto odbudowujemy ten fundusz zapa-
sowy. W tym roku został on wykorzystany w kwocie 
1 miliarda 300 milionów, a następnie jeszcze wy-
korzystywany był w kwocie 400 milionów zł, czy-
li w sumie wykorzystano 1 miliard 700 milionów 
z funduszu zapasowego. Zostało to przeznaczone na 
zlikwidowanie kolejek, chodziło przede wszystkim 
o zaćmę i endoprotezoplastykę. Będzie on urucha-
miany najwcześniej…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam, bardzo przepraszam.
…po rozliczeniu roku 2018. Tak więc dopiero koło 

kwietnia 2019 r. de facto będziemy wiedzieć, o czym 
mówimy, jeśli chodzi o rozliczenie roku 2018. Tak 
czy siak, te środki wejdą do funduszu zapasowego 
funduszu, a następnie będą uruchamiane w miarę po-
trzeb w kolejnym roku, tzn. fundusz zapasowy będzie 
służył temu samemu, co i w tym roku. Uruchomiliśmy 
fundusz zapasowy, ponieważ brakowało środków na 

Czy przedstawiciel ministra finansów, pan mini-
ster Tomasz Robaczyński, chce zabrać głos w sprawie 
ustawy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Pan senator sprawozdawca w zasadzie powiedział 

już większość na temat tej ustawy. Chciałbym tylko 
dodać, że możliwość sfinansowania dodatkowych 
wydatków wynika przede wszystkim z oszczęd-
ności związanych z dobrą sytuacją na rynku pracy 
i ogólnie z dobrą sytuacją gospodarczą, ale przede 
wszystkim właśnie z dobrą sytuacją na rynku pracy 
i w związku z tym z potrzebą mniejszego dofinanso-
wania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także 
mniejszego zapotrzebowania na środki w ramach 
środków własnych Unii Europejskiej. W zeszłym roku 
składka na tzw. środki własne czy składka do Unii 
Europejskiej została nadpłacona, w związku z tym 
obecnie w rozliczeniu tej składki możemy te środki 
pomniejszyć i zmniejszyć wydatki budżetu państwa 
na ten cel.

Takim trzecim głównym źródłem tych oszczęd-
ności są oszczędności wynikające z obsługi długu, 
kosztów obsługi długu. Dzięki zmniejszającemu się 
cały czas długowi te koszty również zostały zaosz-
czędzone w tym roku.

Jeśli zaś chodzi o cele wskazane w tej ustawie, 
to senator sprawozdawca już o tym opowiedział. Ja 
tylko jeszcze dodam, że zmiany przewidziane w tej 
ustawie nie zmieniają podstawowych parametrów 
ekonomicznych, tych, które są dla nas najważniej-
sze, tzn. nie zwiększają deficytu sektora finansów 
publicznych. To są de facto przepływy pomiędzy 
jednostkami sektora, a zatem ten deficyt sektora 
pozostanie na tym samym, planowanym poziomie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Radziwiłł. Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu T. Robaczyński) 2 miliardy zł mają pójść jeszcze na to. Co takiego 
się stało, że wymaga on dokapitalizowania? I o co 
chodzi w tych zmianach związanych z przelewaniem 
środków z ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych 
i Fundusz Rezerwy Demograficznej? Czy to jest po 
prostu zapobiegliwość, czy też tych pieniędzy w ZUS 
jest tak dużo, że możemy sobie na to pozwolić?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o Fundusz Reprywatyzacji, to te środ-

ki będą wykorzystywane do realizacji tych najważ-
niejszych celów wynikających ze strategii zrównowa-
żonego rozwoju, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, tj. na wsparcie polskich przedsiębiorców. 
Ja nie jestem w stanie, zresztą nawet nie mogę, mó-
wić o konkretnych spółkach, które ewentualnie będą 
z tego funduszu wspomagane, chociażby z tego wzglę-
du, że są to spółki giełdowe i każda taka informacja 
wpływa na ich sytuację majątkową czy status, czy 
też wartość ich majątku i wartość akcji. I to będą… 
Ustawa pozwala na tego rodzaju operacje właśnie 
z Funduszu Reprywatyzacji, czyli te środki nie będą 
przeznaczone wyłącznie na cele reprywatyzacyjne, 
ale także na obejmowanie udziałów i akcji w tych 
spółkach, które są istotne z punktu widzenia właśnie 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a tym 
samym z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Jeśli chodzi o Fundusz Emerytur Pomostowych 
i FRD, to jest to nie tyle przerzucanie środków z ZUS 
do FEP i do FRD, ile… ZUS obecnie tych środków nie 
potrzebuje, tak jak mówiłem, ze względu na blokady, 
które zostały dokonane przez ZUS w budżecie pań-
stwa. W związku z tym nie zasilamy go dodatkowo 
ponad to, co jest wymagane, z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, z budżetu państwa. Ale widzimy, że 
jeśli chodzi o Fundusz Emerytur Pomostowych, to 
tam z roku na rok skokowo rosną wypłaty z tego 
funduszu i aby spłaszczyć niejako ten poziom do-
tacji, który… Ponieważ źródłem zasilania Funduszu 
Emerytur Pomostowych jest budżet państwa, to żeby 
jakby spłaszczyć to skokowe wzrastanie w poszcze-
gólnych latach dotacji z budżetu państwa, właśnie ze 
względu na dobrą sytuację, jeśli chodzi o rynek pracy, 
zdecydowaliśmy się na zasilenie Funduszu Emerytur 
Pomostowych.

Ponadto, jeśli chodzi o FRD, to obecnie w rządzie 
jest procedowany projekt modyfikacji zasad walory-
zacji procentowej, jeśli chodzi o emerytury i renty, 
o minimalną podwyżkę, waloryzacji świadczeń eme-
rytalno-rentowych na poziomie co najmniej 70 zł. 
I tutaj z uwagi na niepewność co do faktycznej liczby 
osób, które zdecydują się na przejście na emeryturę 

konkretne świadczenia. Odbudowujemy ten fundusz 
w tym roku, zgodnie z tym, jak go wykorzystaliśmy, 
i on będzie przechodził na kolejny rok, żeby ewen-
tualnie wspomagać dodatkowe świadczenia w kolej-
nym roku. Zatem de facto on do planu wejdzie wtedy, 
kiedy… To znaczy jako fundusz zapasowy będzie 
w planie, a do wydatków wejdzie wtedy, kiedy nastąpi 
zmiana planu finansowego NFZ w przyszłym roku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce kontynuować. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Ale jeśli dobrze rozumiem, to wobec tego nie będzie 

możliwości uwzględnienia tych środków w umowach 
zawieranych na cały rok, np. w wysokości ryczałtów 
szpitalnych od początku roku. No bo z tego, co pan 
minister powiedział, wynika, że tych pieniędzy tak 
naprawdę będzie można użyć kiedyś tam, jak będą 
jakieś dodatkowe możliwości. Ale kiedy właściwie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
To znaczy on będzie użyty de facto w ciągu roku 

w sytuacji… Nie wszystkie świadczenia są kontrakto-
wane, z funduszu wydatkowane są czy jakby idą różne 
strumienie środków, a w miarę upływu czasu okazuje 
się, że te środki są albo wystarczające, albo niewystar-
czające, i fundusz zapasowy służy właśnie do tego, 
żeby tę dziurę czy deficyt w NFZ zasypać. Fundusz 
jest tworzony na zasadzie zrównoważonej, zgodnie 
z ustawą, tzn. wydatki równają się dochodom. I ten 
fundusz zapasowy zawsze wchodzi w deficyt, jeśli 
jest używany, zawsze wchodzi w deficyt Narodowego 
Funduszu Zdrowia, ale będzie używany dopiero 
wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Przewidujemy, że 
taka potrzeba może zajść, podobnie jak w tym roku, 
i w związku z tym następuje ta operacja odbudowania 
funduszu, który był o ten 1 miliard 700 milionów zł 
większy w bieżącym roku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nikt się…
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

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

Mam pytanie o Fundusz Reprywatyzacji, bo ponad 
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(podsekretarz stanu T. Robaczyński) nym, to znaczy takim, które pozwoli na realizację 
zadań, które w przypadku, gdyby koniunktura go-
spodarcza nie była taka, jaka jest… Albo też są inne 
wskaźniki makro, gdyby jednak okazało się trochę 
gorsze… A tutaj mowa jest, jeśli chodzi o ZUS, przede 
wszystkim o rynku pracy. Cały czas, przez cały rok 
następuje na szczęście obniżanie się bezrobocia, cały 
czas rynek pracy jest w dobrej kondycji, jest wzrost 
wynagrodzeń w gospodarce narodowej. To wszystko 
przekłada się akurat szczęśliwie na te przepływy po-
między budżetem państwa a Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, ponieważ, jak wiadomo, te świadcze-
nia, które są wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, muszą być w pewnej części dofinanso-
wywane z budżetu państwa.

Ten plan budżetu państwa – jak mówię, dosyć kon-
serwatywny – pozwolił na to… To znaczy ta sytuacja 
gospodarcza i ta dobra sytuacja na rynku pracy, która 
jest nadspodziewanie dobra, przełożyły się, jeszcze 
dodatkowo przy konserwatywnym planowaniu, na 
to, że po prostu nie trzeba dopłacać tyle środków 
z budżetu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
I z tego tytułu jest ta blokada. Oczywiście można by 
planować bardziej optymistycznie, zakładając rze-
czywiście bardzo wysokie wskaźniki, ale mamy do 
czynienia z całym spektrum sytuacji czy elementów, 
które wpływają na gospodarkę polską, jak chociażby 
groźbą brexitu, jak chociażby zawirowaniami ogólnie 
w Europie, czy to społecznymi, czy gospodarczymi, 
i w związku z tym to planowanie musi być jednak 
konserwatywne. A jeżeli tak, to rzeczywiście po zre-
alizowaniu się takich bardzo pozytywnych wszyst-
kich tych czynników makro ta luka pomiędzy ko-
niecznością wpłaty z budżetu a możliwościami ZUS 
robi się coraz większa.

Jeśli chodzi o składkę… To samo w zasadzie 
można powiedzieć i o składce do Unii Europejskiej, 
i o obsłudze długu publicznego. Dzięki wysokiemu 
ratingowi Polski na rynkach, dzięki dobrej polityce, 
jeśli chodzi o dług, ministra finansów… To powodu-
je, że koszty obsługi długu na koniec roku okazują 
się szczęśliwie niższe, niż były przewidywane. Ale 
muszę również powiedzieć, że były one planowane 
konserwatywnie i z uwzględnieniem ewentualnych 
zawirowań rynkowych. Jeżeli one się nie ziszczają, 
to wówczas mamy do czynienia z oszczędnościami. 
Podobnie jest ze składką, jeśli chodzi o Komisję 
Europejską. Tutaj jeszcze dochodzą do głosu takie 
elementy jak właśnie brexit czy generalnie problemy 
strefy euro, czy problemy nie tylko ekonomiczne, ale 
i ewentualnie polityczne w Unii Europejskiej, któ-
re się przekładają… Ale tu w szczególności chodzi 
o brexit, bo ta niepewność co do brexitu była i cały 
czas zresztą, jak widzimy w mediach, jest: jaki on 
będzie, czy będzie i ewentualnie kiedy. Musieliśmy 
więc być przygotowani i jesteśmy też przygotowa-

w 2019 r., zdecydowaliśmy się też na przekazanie środ-
ków do Funduszu Rezerwy Demograficznej w przy-
padku gdyby ZUS jednak nie poradził sobie z tym 
czy miałby sobie nie poradzić z tymi świadczeniami. 
Jeśli to nie nastąpi, to te środki osiądą w Funduszu 
Rezerwy Demograficznej. Tak czy siak ZUS może 
korzystać z tego funduszu, zgodnie z ustawą, w razie 
niedoboru środków. Tak że tutaj jakby ubezpieczamy 
się, jeśli chodzi o przyszłoroczne świadczenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam tylko jedno pytanie. 

Czy mógłby pan minister… Nie zapytałem o to na 
posiedzeniu komisji, dlatego przepraszam i pytam 
dzisiaj. Tak jak pan minister oszacował… Nie wiem, 
czy teraz też była mowa o tym, że te ok. 11 miliar-
dów to jest ta kwota, której dotyczy ta korekta, pro-
jekt ustawy. Proszę mi powiedzieć… 8,7 miliarda 
na FUS i 1 od długu, i 1 na wkładzie własnym do 
wydatków unijnych… Czy mógłby pan minister to 
scharakteryzować, powiedzieć, dlaczego te kwoty są 
taką oszczędnością? Czy, mówiąc wprost, nie można 
było zaplanować tego w planie wydatków, kiedy był 
składany projekt budżetu? One po prostu z czegoś 
wynikają – prawda? – z jakiejś sytuacji, która się wy-
darzyła. Czy pan minister mógłby scharakteryzować 
te 3 elementy? Co się złożyło na to, że takie właśnie 
kwoty – u mnie w 3 elementach, bo pozostałe są nie-
wielkie – pozostają do dzisiejszej korekty?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo.
Oczywiście planowanie ma to do siebie, że jest 

pewnym prognozowaniem, w tym wypadku aku-
rat takich dużych wielkości, od strony makro, które 
w szczególności, jeśli chodzi o ZUS, dotyczą rynku 
pracy. I to planowanie, które jest stosowane przez 
ministra finansów w zasadzie zawsze, w tym wy-
padku w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, jest planowaniem dosyć konserwatyw-
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(podsekretarz stanu T. Robaczyński) ba korygowany ze względu na trudności z deficytem. 
Bo deficyt, zgodnie z konstytucją, ustawą o finansach 
itd., nie może być przekroczony… W związku z tym 
w zależności od sytuacji finansowej to może być raz 
w górę, raz w dół… Ale generalnie, ponieważ… Jest 
też bardzo różnie, jeśli chodzi o te oszczędności… 
Gdyby tak prześledzić to na przestrzeni lat, to podejście 
Ministerstwa Finansów w kwestii budżetu jest podob-
ne, tzn. przede wszystkim uwzględnia czy powinno 
uwzględniać stabilność finansów publicznych czy bu-
dżetu państwa w dłuższym okresie, w związku z czym 
to planowanie jest zazwyczaj jednak konserwatywne. 
Różnice pomiędzy wielkościami tych oszczędności, 
które się przydarzają czy które są realizowane, wy-
nikają de facto z sytuacji na rynku. Wiadomo, że od 
czasów kryzysu 2008 r. przez pewien czas problemy 
budżetowe siłą rzeczy były związane też po części 
m.in. z koniunkturą gospodarczą. De facto w tym roku 
osiągnęliśmy chyba – tak to widzimy i tak to też widzą 
ekonomiści – szczyt koniunktury gospodarczej, czyli 
w tym roku te oszczędności rzeczywiście są duże i de-
ficyt budżetu państwa prawdopodobnie będzie dużo 
niższy niż prognozowany, pewnie nawet o połowę. Ale 
to też jest jeszcze w fazie rozliczeń. Zresztą mówiłem 
na posiedzeniu komisji, że końcówka roku czy sam 
grudzień, a nawet ostatnie 3 dni grudnia są decydujące 
dla wykonania budżetu państwa, w związku z czym 
trudno ten poziom ostatecznie określić. Te oszczęd-
ności są raz większe, raz mniejsze. Czyli poziom pla-
nowania czy sposób planowania są w miarę stałe, ale 
albo w wyniku działań rządowych, które obecnie też 
mają miejsce, jeśli chodzi o wpływy, albo ze względu 
na samą koniunkturę gospodarczą te oszczędności są 
albo większe, albo mniejsze po prostu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie ma.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że w obradach Senatu biorą udział 

panowie ministrowie: pan Grzegorz Tobiszowski 
z Ministerstwa Energii, pan Maciej Miłkowski 
z Ministerstwa Zdrowia, pan Tadeusz Romańczuk 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pan 
Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury. Jest 
z nami także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, 
pan Andrzej Jacyna.

Czy panowie ministrowie pragną zabrać głos 
w sprawie omawianej ustawy? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Do głosu w dyskusji zapisał się pan senator 

Czarnobaj.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

ni na przyszły rok, jeśli chodzi o składkę do Unii 
Europejskiej. No bo ta składka czy wysokość tej 
składki jest bezpośrednio związana z całym budże-
tem Unii Europejskiej. Jeżeli Wielka Brytania mia-
łaby opuścić Unię Europejską w ramach takiego bar-
dzo twardego brexitu i np. okazałoby się, że miałaby 
przestać płacić jakąkolwiek składkę, to wówczas nie 
mielibyśmy też de facto środków unijnych na realiza-
cję tych zobowiązań, które zostały z kolei zaciągnięte 
wobec beneficjentów ze środków unijnych. Tak że też 
jesteśmy zawsze przygotowani, budżet państwa jest 
przygotowany na ewentualną korektę składki do Unii 
Europejskiej w każdym roku. To różnie bywa, na po-
czątku perspektywy finansowej zazwyczaj są korekty 
budżetu unijnego w dół i wówczas się okazuje, że tych 
środków jest za dużo, a czasem są korekty w górę, 
wówczas, kiedy jest szczególne natężenie płatności 
w ramach perspektywy finansowej czy też dzieją się 
takie rzeczy jak właśnie ewentualne braki w zasilaniu 
środkami własnymi budżetu Unii Europejskiej. Tak 
że poniekąd powód wszystkich tych oszczędności to 
z jednej strony pewien konserwatyzm w planowaniu, 
bo on musi być, należy uwzględniać ewentualne trud-
ności w gospodarce, ewentualne mniejsze wpływy 
do budżetu państwa czy dochody, a drugiej strony 
wyjątkowo dobra jednak, jak się okazuje, sytuacja 
i gospodarcza, i na rynku pracy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Czarnobaj kontynuuje. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Inne jeszcze, króciutkie pytanie, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy w historii, którą pan osobiście 

się zajmuje – mówię o kształtowaniu budżetu – lub 
w historii poprzedników zdarzyło się tak w ciągu, nie 
wiem, 8, 5, 10 lat, że musiano korygować budżet ze 
względu na niedoszacowanie, czy w ciągu ostatnich 
10 lat przeważa sytuacja, że na końcu roku mamy 
oszczędności?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
To nie bardzo się da tak statystycznie powiedzieć… 

Mieliśmy do czynienia z kryzysem na przełomie lat 
2008 i 2009, o ile pamiętam, wówczas budżet był chy-
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nia z fusów. Tak? Pewne rzeczy przecież można prze-
widywać. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie chodzi 
o to, żebyśmy planowali kwoty co do złotówki, no ale 
takie 11-miliardowe przenoszenie, dokładanie kwot 
do różnego rodzaju zadań w końcówce roku nie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Dlatego drugi rok z rzędu 
chciałbym państwa prosić – tych, którzy konstruują 
budżet – żeby ten budżet nie był hurraoptymistyczny, 
ale i nie był skrajnie konserwatywny. Wydawanie pie-
niędzy w taki oto sposób jest zdecydowanie gorszym 
działaniem niż wydawanie pieniędzy, które można 
zaplanować. W styczniu, w lutym i przez cały rok są 
realizowane zadania. Wszystkie pieniądze, które na 
koniec roku pozostają niewykorzystane, tak ogólnie 
rzecz biorąc – tak jest w mojej ocenie i tak mówiliśmy 
podczas posiedzenia komisji – należy przeznaczać na 
zmniejszanie deficytu.

Cieszy nas to, co powiedział pan minister, że 
deficyt i tak będzie mniejszy co najmniej o połowę, 
tak jak usłyszeliśmy podczas posiedzenia komisji. 
To również jest dobry kierunek. Ale dopisywanie, 
można powiedzieć, kwot do zadań już realizowanych, 
uzupełnianie kwot na realizację zadań w końcówce 
roku nie jest dobrym rozwiązaniem. Na pewno nie ma 
to nic wspólnego z dobrym planowaniem i rzetelnym 
wykonywaniem zadań związanych z równomiernym 
dysponowaniem zarówno zadaniami, jak i środkami. 
Dlatego, tak jak w ubiegłym roku, również w tym 
roku zwracam się z prośbą, żebyście państwo, ana-
lizując sytuację na rynku, na rynku pracy, na rynku 
polskim, a także sytuację w naszym otoczeniu, bar-
dziej jakby celowali w to, co dotyczy strony i docho-
dowej, i wydatkowej.

Powiem tylko, że 20 lat pracowałem w samorzą-
dach. Tam oczywiście jest o wiele mniejsza skala, ale 
dużo problemów się powtarza. Zawsze staramy się 
układać budżet, który nie jest budżetem ani hurraop-
tymistycznym, ani skrajnie konserwatywnym, tak jak 
powiedział pan minister. Powiem jeszcze raz. Należy 
cieszyć się z tego, że wiele zadań, które są istotne, 
dzięki tej korekcie będzie realizowanych w szerszym 
zakresie lub w zakresie, na który były robione zamie-
rzenia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze z państwa pragnie zabrać głos 

w dyskusji?
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 
Ministrowie! Szanowni Państwo!

Należy się cieszyć zawsze wtedy, kiedy są oszczęd-
ności, kiedy jest więcej pieniędzy do podzielenia. To 
jest lepsze niż to, gdybyśmy mieli się dzisiaj zajmować 
korektą budżetu związaną z nierealizacją dochodów. 
Tu od razu chciałbym powiedzieć, że ja nie zamie-
rzam w żaden sposób kontestować tego wszystkiego, 
co jest zapisane, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
w projekcie wydatków. Na posiedzeniu komisji py-
tałem pana ministra, prezesa funduszu zdrowia czy 
pana ministra infrastruktury… Ja oczywiście nie 
mam najmniejszych podstaw do tego, i nie zamierzam 
tego robić, aby kwestionować jakąkolwiek pozycję 
związaną z wydatkami.

Jeżeli mówimy o tym, że zwiększamy wartość 
pieniądza przeznaczanego na drogi, szczególnie na 
fundusz dróg lokalnych, to trzeba pamiętać o tym, 
że tutaj potrzeby są nieograniczone. Tak że gdyby 
zamiast 1,1 miliarda zapisano tutaj 10 miliardów, to 
też byłoby fantastycznie. Jeżeli mówimy o kwestii 
skracania kolejek… To w ogóle nie podlega dysku-
sji. I tak dalej, i tak dalej, nie chcę przedłużać. Pan 
minister na pewno dokładnie przedstawiał, na jakie 
zadania są planowane te wydatki.

Pewnie przypominacie sobie państwo, że w po-
przednim roku też tak w końcówce roku robiliśmy 
korektę. Jeżeli to, co nie zostanie zrealizowane po 
stronie wydatków, lub to, co będzie wynikać ze 
zwiększonych dochodów, przeznaczy się na zmniej-
szenie długu, to będzie to według mnie działanie 
prawidłowe, ale jeżeli 15 grudnia przystępujemy do 
nowego podziału 11 miliardów zł, to chciałbym po-
wiedzieć, że przypominają mi się czasy, kiedy to dy-
rektorzy różnego rodzaju placówek w Polsce Ludowej 
mówili: najlepiej to się wydaje pieniądze w grudniu, 
bo jest ich dużo, a to, że ceny rosną, to już nie ma 
żadnego znaczenia. I widzę pewne podobieństwo 
w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. No, najlepiej 
wydaje się pieniądze w grudniu. Tak? I ta korekta gru-
dniowa zawsze daje ten pozytywny, wydawałoby się, 
efekt, a mianowicie powoduje zwiększenie po stronie 
dochodów. Pan minister… Przepraszam, po stronie 
i dochodów, i wydatków. Albo inaczej: oszczędności 
przenoszone są na inne zadania, czy następuje jakby 
zwiększanie kwot na zadania budżetowe. 

Pan minister powiedział, że budżet konstruuje się 
w sposób konserwatywny. Panie Ministrze, ja zdaję 
sobie sprawę, że budżet jest jak żywy organizm i trud-
no zaplanować w każdej pozycji, szczególnie przy 
dużych wartościach, kwoty co do złotówki. To, że 
jest rozwój gospodarczy i to, co jest związane z FUS, 
z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych… Jak rozu-
miem, nie robicie państwo tego na podstawie wróże-



141

68. posiedzenie Senatu w dniu 13 grudnia 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy ja dobrze rozumiem, że 

w tym wypadku poszerzamy ten krąg osób, które 
mogą występować z wnioskiem, o spółdzielnie miesz-
kaniowe?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, one w zasadzie już były w tym 

pakiecie…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale w zasadzie 

czy…)
Były, już były. Bezsprzecznie one już były. To 

nie dotyczy… W szczególności chodzi o pewne roz-
wiązanie… Najbardziej ogólnie rzecz ujmując, cho-
dzi o uwzględnienie możliwości wyjścia naprzeciw 
podmiotom – podmiotom głównie, nie osobom pry-
watnym – które korzystają z pomocy de minimis, 
korzystają z, już przeczytam dokładnie, z limitu po-
mocy publicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator kontynuuje. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie: jak to będzie wyglądało 

w praktyce? Jeżeli ktoś mieszka w zasobie komunal-
nym, który został sprywatyzowany, tzn. wykupił lokal 
mieszkalny, a ten lokal mieszkalny jest w budynku, 
który jest w użytkowaniu wieczystym… Może pan 
tak, żeby obywatele też zrozumieli intencję tej usta-
wy… Kto występuje z wnioskiem o przekształcenie 
użytkowania wieczystego w pełną własność hipotecz-
ną? I jak długo ten proces trwa? A moje pytanie jest 
takie, ponieważ pojawiały się obawy, że sam proces 
przekształcenia użytkowania wieczystego w pełną 
własność może spowodować opóźnienie, jeżeli ktoś 
chce zrobić transakcję – nie wiem, zbyć lokal, nabyć 
ten lokal – ponieważ będzie to trwało właśnie jakiś 
czas. Jak wygląda sytuacja w tym zakresie?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo! W gruncie rzeczy ten aspekt nie był przed-
miotem obrad komisji, ale jest obecny pan minister, 
który już dzisiaj udzielał szczegółowych wyjaśnień. 
To pytanie, które pan senator był łaskaw zadać, do-
tyczy poprzedniej ustawy, dzisiaj lekko poprawianej. 
W istocie nie dotyczyło to tego i ja uprzejmie proszę 
o zwolnienie mnie z odpowiadania na to pytanie, 

o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1047, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1047 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

Panie Ministrze! Panie i Panowie!
Ustawa była przedmiotem posiedzenia połączo-

nych komisji. Ustawa w istocie jest uzupełnieniem 
funkcjonującej już ustawy, uzupełnieniem dobrym, 
wybiegającym naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym 
przez społeczeństwo.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie 
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania zmienianej ustawy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, 
organy wydające zaświadczenia i ustalające opłaty 
z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksię-
gowe wyrażały wątpliwości w zakresie interpretacji 
niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem 
niektóre przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite 
ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności 
w księgach wieczystych.

Są tutaj 3 punkty, które zostały dokładnie opi-
sane i które mówią o szczegółach tego rozwiązania. 
Jak mówię, jest to rozwiązanie uzupełniające ustawę, 
która już funkcjonuje.

W trakcie posiedzenia komisji legislator nie zgłosił 
uwag, wątpliwości o charakterze legislacyjnym.

Na posiedzeniu komisji byli obecni przedstawicie-
le strony społecznej, z tym że zgłosili oni uwagi nie do 
procedowanej ustawy, ale do poprzedniej, uchwalonej 
wcześniej ustawy. Legislator potwierdził, że nie ma 
podstaw ku temu, żeby zgłaszać poprawki do ustawy, 
nad którą dzisiaj się pochylamy. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Zgłosił się pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
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(senator G. Peczkis) Ta nowelizacja, którą dzisiaj omawiamy, dotyczy 
wyłącznie kwestii pomocy publicznej. To znaczy ta 
pomoc publiczna jest wynikiem różnicy, jaką jest 
odpłatność – a podstawą odpłatności przy przekształ-
ceniu użytkowania wieczystego na własność jest 20 
opłat rocznych – wobec wartości całej nieruchomości, 
po odliczeniu dopuszczalnego limitu pomocy de mini-
mis. To obejmuje – niejako przy okazji, bo ustawa nie 
jest skierowana do przedsiębiorców – np. spółdzielnie 
mieszkaniowe w zakresie lokali użytkowych czy in-
nych przedsiębiorców znajdujących się na gruntach 
mieszkaniowych. Bo cała ustawa dotyczy osób fizycz-
nych i lokali mieszkalnych. I tylko tą sprawą się dzi-
siaj zajmujemy, tę kwestię regulujemy. Ale oczywiście 
nie da się oddzielić – oni są jakby trochę obok, ale 
jednak – przedsiębiorców od tego przekształcenia. Bo 
jeśli dominującą funkcją jest funkcja mieszkaniowa, 
to nawet jeśli chodzi o przedsiębiorcę – i tu odpo-
wiadam na pytanie – to lokal użytkowy przekształca 
się automatycznie. Tzn. nie trzeba żadnego wniosku, 
od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste prze-
kształci się w prawo własności. Problem tylko w tym, 
że w przypadku odpłatności w wysokości 20 opłat 
rocznych może powstać konieczność dopłaty do uzy-
skanej pomocy publicznej, jeśli ta wartość przekro-
czy wartość pomocy de minimis. W związku z tym 
dajemy przedsiębiorcom możliwość wyboru sposobu 
odpłatności w oparciu o tę procentową stawkę opła-
ty, którą płacą dzisiaj, jako użytkownicy wieczyści. 
Czyli w przypadku 1-procentowej stawki opłaty mogą 
wybrać odpłatność 99 opłat rocznych, w przypadku 
3-procentowej stawki, na przykład za lokal użytkowy 
czy za garaż, mogą wybrać 33 opłaty roczne. W ten 
sposób takie osoby nie będą musiały wnosić dopłaty 
do uzyskanej pomocy publicznej. A w momencie, 
w którym osoba fizyczna od takiego przedsiębiorcy 
kupi czy mieszkanie, czy lokal użytkowy, wnioskuje 
o powrót do trybu 20 opłat rocznych, który jest pod-
stawą dla wszystkich osób fizycznych. To jest to, co 
obejmuje ta nowelizacja.

Ona odpowiada również na pytanie, które za-
dał wcześniej pan senator, dotyczące kwestii obro-
tu. Myśmy rzeczywiście przyjęli, że zaświadczenia 
będą wydawane z urzędu automatycznie wszystkim 
użytkownikom wieczystym. Ale w sytuacji, w której 
ktoś ma interes prawny, np. chce sprzedać mieszkanie, 
będzie dodatkowy tryb wniosku do samorządu bądź 
Skarbu Państwa. I samorząd ma wtedy obowiązek 
w 30 dni wydać takie zaświadczenia, po to, aby taka 
osoba, która chce sprzedać nieruchomość, mogła 
sprzedać tę nieruchomość już jako przekształconą 
z użytkowania wieczystego we własność. I tę kwestię 
również regulujemy.

Krótko mówiąc, użytkowanie wieczyste na 
własność przechodzi tylko i wyłącznie w zakresie 
lokali mieszkaniowych. Ale oczywiście garaż, jeśli 

dlatego że odpowiedź na to pytanie w ramach roz-
winięcia może przedłożyć pan minister.

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

dawcy?
(Senator Władysław Komarnicki: Nie ma.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do pre-

zentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentar-
nych został upoważniony minister inwestycji i rozwoju.

Czy pan Artur Soboń, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pragnie za-
brać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zgłasza się pan senator Jackowski.
Pana ministra proszę o zajęcie miejsca na trybunie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie, właśnie 

kontynuując to, o co pytałem pana senatora Peczkisa, 
sprawozdawcę komisji. Otóż spółdzielnie już były, tak? 
Czyli wszelkie podmioty mogły ubiegać się z mocy 
ustawy o przekształcenie użytkowania wieczystego, 
oczywiście pod warunkiem że uregulowany był status 
tego użytkowania wieczystego, bo wiemy, że wiele 
spółdzielni ma z tym duży problem, ponieważ wystę-
pują różnego rodzaju nieuregulowania w tym zakresie.

Co teraz z lokalami użytkowymi? Tzn. jeżeli ktoś jest 
np. użytkownikiem lokalu użytkowego w zasobie wła-
śnie w użytkowaniu wieczystym… Co się wtedy dzieje? 
Czy ma prawo wystąpić z takim wnioskiem, czy nie ma 
prawa? Nie wiem, jest np. właścicielem garażu stojącego 
na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Bardzo dzię-

kuję za to pytanie. W zasadzie jest to kilka pytań, 
więc postaram się szybko i precyzyjnie odpowiedzieć.
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(sekretarz stanu A. Soboń) cielem takiego a takiego mieszkania i że to jest użyt-
kowanie wieczyste. I on jeszcze dodatkowo dokłada to 
zaświadczenie, że już jest hipotecznym – nazwijmy to 
tak popularnie – właścicielem. Ale pytanie jest takie: 
czy notariusz to uwzględni? Czy były w tej sprawie 
rozmowy z notariatem? Czy w tej ustawie zostało 
doprecyzowane, że to zaświadczenie jest w praktyce 
równoznaczne z wypisem z księgi wieczystej? Bo 
to jest kluczowe dla obrotu tymi nieruchomościami. 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:

Tak, Panie Senatorze, ta zmiana, ten tryb jest 
efektem oczekiwań notariuszy, którzy w tym za-
kresie mieli pewne wątpliwości. Żeby nie było 
żadnych wątpliwości, przy każdej transakcji bę-
dzie wydawane zaświadczenie, tak jak w przy-
padku tych przekształcanych gruntów, które nie 
będą w tej chwili sprzedawane, nie będą podlegały 
żadnemu obrotowi. I to zaświadczenie jest pod-
stawą aktu notarialnego. Z kolei wpis w księdze 
– zaznaczam to, żeby być precyzyjnym – który 
będzie raz na zawsze potwierdzał, że nie ma żad-
nych roszczeń że i Jan Kowalski jest właścicielem, 
nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty przekształ-
ceniowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

A teraz mam pytanie związane z tymi podmiota-
mi, nazwijmy to, publicznymi czy nieprywatnymi. 
Mówił pan o związkach wyznaniowych, o firmach, 
które też mają nieruchomości na gruncie, który ma 
status użytkowania wieczystego. Pan minister wspo-
mniał, że rząd czeka w tym zakresie na jasne wy-
tyczne z Komisji Europejskiej. Ale jak należałoby 
to umiejscowić w czasie? Jak długo może ten proces 
trwać? Chodzi o to, żebyśmy mieli spójny system. 
Bo likwidujemy przeżytek w postaci użytkowania 
wieczystego w zakresie własności prywatnej, nato-
miast w sektorze publicznym czy niepublicznym – 
w każdym razie nieprywatnym – nadal ta instytucja 
funkcjonuje. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

jest garażem, w którym dominującą funkcją jest 
funkcja mieszkaniowa – w art. 1 ustawy zdefinio-
waliśmy jej zakres przedmiotowy – to on również 
1 stycznia automatycznie stanie się własnością. 
A jeśli to jest odrębny zespół garażowy i zupełnie 
odrębna nieruchomość, to czekamy na rozwiązanie 
systemowe, likwidujące użytkowanie wieczyste 
w ogóle. Bo to, o czym tu mowa, dotyczy 2,5 mi-
liona użytkowników wieczystych. Ale użytkowa-
nie wieczyste dotyczy nie tylko gruntów mieszka-
niowych, lecz także fabryk, galerii handlowych, 
kościołów, Polskiego Związku Działkowców… 
Naprawdę, rozmaita działalność i rozmaite funkcje. 
Do tego potrzebujemy mieć absolutną pewność ze 
strony Komisji Europejskiej, że możemy notyfiko-
wać taki sposób odpłatności, jaki jest zapropono-
wany dla osób fizycznych. Tak, aby nie było… jak 
by to powiedzieć… przymusu pomocy publicznej, 
który byłby dotkliwy dla rynku. Bo te dopłaty, 
także w przypadku tej ustawy, czyli w przypadku 
mieszkaniówki, to mogą być tak duże sumy, że 
będą one zakłócały rynek. Tego w żaden sposób 
byśmy nie chcieli. W związku z tym dajemy tryb 
wnioskowy tylko w przypadku przedsiębiorców. Bo 
w przypadku osób fizycznych nie potrzeba żadnego 
wniosku co do odpłatności, bo ta odpłatność to jest 
automatycznie 20 opłat rocznych oraz bonifikata. 
W przypadku Skarbu Państwa wysokość tej bonifi-
katy określiliśmy wprost w ustawie, a w przypadku 
gruntów samorządowych samorządy określają ją 
w uchwałach rady miasta. I wiemy też, że dzisiaj 
jest dzień, w którym rada miasta Warszawy, można 
powiedzieć, pokazała wszystkie wady i zalety tego 
rozwiązania. Ono musi być w ten sposób skon-
struowane, żeby było poprawne, konstytucyjne. 
No, Rada Miasta Stołecznego Warszawy uznała za 
stosowne zaproponować przed wyborami miesz-
kańcom Warszawy bonifikatę, którą właśnie dzisiaj 
zniosła.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Jackowski kontynuuje pytanie. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
A ja jeszcze wrócę do tego obrotu prawnego. Czy 

to rozwiązanie, o którym pan minister wspomniał, 
dotyczące tego zaświadczenia wydawanego w ciągu 
30 dni, będzie honorowane przez notariusza? No, za-
łóżmy, że obywatel A zbywa lokal. Ma wypis z księgi 
wieczystej, a w księdze jest napisane, że jest właści-
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ko państwo nowelizujecie te ustawę i gdy ta ustawa 
wejdzie w życie, to na pewno się okaże, że trzeba 
będzie ją jeszcze raz nowelizować.

Jakie były przesłanki, żeby już teraz tę noweliza-
cję przeprowadzić? Czy te konsultacje nie wykazały 
wcześniej, że rzeczywiście te sprawy, o których pan 
mówi, i słusznie, trzeba było jednak przewidzieć, a to 
się nie udało? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:
Po pierwsze – muszę to powiedzieć zupełnie 

otwarcie – to, że tak trudno jest zlikwidować użyt-
kowanie wieczyste w Polsce, jest wynikiem całego 
szeregu uwarunkowań, które w tym czasie miały 
miejsce, jesteśmy w roku 2018, i rzeczywiście jest 
wiele kwestii, które będą budziły wątpliwości, także 
w trakcie stosowania tej ustawy. Ja od początku zu-
pełnie otwarcie mówiłem o tym, że podejmujemy się 
wielkiego wyzwania i że temu wyzwaniu sprostamy. 
I to, że reagujemy dzisiaj, zanim 1 stycznia wszedłby 
potencjalnie obowiązek czy mogłoby być rozpoczęte 
postępowanie w zakresie udzielenia pomocy publicz-
nej… Reagujemy, aby nie było żadnych perturbacji 
na rynku.

Jeśli notariusze mają wątpliwości w tym zakresie, 
czy mogą bez zaświadczeń dokonywać obrotu, jeśli 
komuś się spieszy i po prostu nie chce czekać na to 
zaświadczenie, bo rzeczywiście samorządy mają cały 
rok na to, aby te zaświadczenia przygotować… No, to 
jest duża skala, więc też trzeba rozumieć, że samo-
rządy nie byłyby w stanie tego zrobić szybciej. W tej 
sytuacji reagujemy, proponując ten tryb wnioskowy 
i 30 dni na ten wniosek.

Odpowiadając uczciwie na to pytanie, powiem, 
że nie wykluczam tego, że obserwując działanie 
tej ustawy, będziemy jeszcze wprowadzać korekty. 
Likwidacja użytkowania wieczystego to naprawdę 
trudny projekt, to jest, można powiedzieć, zemsta 
jeszcze z poprzedniej epoki, a w zasadzie nawet ze-
msta ze Wschodu na Polsce i to trwa, tak bym powie-
dział publicystycznie na koniec.

Czy można było to wszystko przewidzieć? Skali 
pomocy nikt nie sygnalizował. Rzeczywiście dopiero 
wtedy, gdy mieliśmy pewność… To UOKiK odpo-
wiada za pomoc publiczną, uczciwie mówiąc, a nie 
ja. UOKiK po analizie i po tych wnioskach, które 
otrzymaliśmy od spółdzielni, przedsiębiorców… No, 
postanowiliśmy zareagować i przyjąć taką noweliza-
cję, aby nie było wątpliwości, odpowiednio szybko.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń:

Bardzo dziękuję.
Powiem tak: gdybym miał podać precyzyjną 

datę, kiedy skończy się przekonywanie Komisji 
Europejskiej, oczywiście byłbym ostrożny. 
Chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej, żeby-
śmy jeszcze w tej kadencji Sejmu i Senatu mogli za-
proponować rozwiązanie systemowe – to jest jedno 
z naszych zobowiązań, także wobec państwa posłów 
i senatorów – no ale oczywiście nie mogę tego zagwa-
rantować. Chciałbym, żeby pan senator dobrze to zro-
zumiał. Problem jest taki, że dla Komisji Europejskiej 
użytkowanie wieczyste, inaczej niż dla nas, jest dużo 
bliższe dzierżawy niż własności. W przypadku ob-
rotu wtórnego użytkowaniem wieczystym w Polsce 
płaci się de facto jak za własność albo niemal jak za 
własność. Dla Komisji Europejskiej to jest neutralne 
z punktu widzenia właściciela publicznego, w związ-
ku z tym jeśli ktoś jako przedsiębiorca zapłacił za 
użytkowanie wieczyste, to nie odlicza mu się tego od 
wartości nieruchomości, czyli od wartości uzyskanej 
pomocy publicznej. No, to oczywiście wprowadza 
gigantyczną niesprawiedliwość na rynku, przynaj-
mniej potencjalnie. Stąd też musimy mieć pewność, 
że Komisja Europejska akceptuje ten sposób odpłat-
ności i że nie będzie on skutkował dopłatami do udzie-
lonej pomocy publicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ustawa była uchwalana, jeśli 

dobrze pamiętam, 20 lipca, a wchodziła chyba po 
30 dniach. Pamiętam, jak ją uchwalaliśmy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: 5 października weszła w ży-
cie.)

Tak. A jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego, no to 
wchodzą one 1 stycznia przyszłego roku. I mam takie 
pytanie, Panie Ministrze. Czy te konsultacje były nie-
właściwie prowadzone? Czy nie można było przewi-
dzieć tego, że termin, jeśli chodzi o to zaświadczenie, 
jest zbyt długi, że trzeba go skrócić, że odnośnie do tej 
pomocy publicznej… Bo to jest nowelizacja rządowa, 
wasza. Czyli rozumiem, że doszliście do wniosku… 
Jakie były przesłanki? Rozumiem, że ktoś się do was 
zwracał i w związku z tym powstała ta nowelizacja 
z waszej strony. Ja tylko obawiam się tego, że za szyb-
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(sekretarz stanu A. Soboń) Jeśli chodzi o grunty mieszkaniowe, to tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: A co np. z Lasami 

Państwowymi? Czy one mogą wstępować?)
Lasy są w specyficznej sytuacji, bo one rzeczy-

wiście… Bywają mieszkania na gruntach, tylko jest 
zerowa stawka opłaty za użytkowanie. A więc idzie 
to od zera, żadne tam 20%, żadna forma odpłatności 
mnożona przez zero. Nie ma tutaj zaświadczenia, 
nie ma tutaj tego trybu jak w przypadku, w którym 
stawka wynosi 1%.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze, ale oni ciągle 
nie są właścicielami, są tylko użytkownikami.)

Tak, to znaczy są w przypadku… Ale z tego, co 
pamiętam, to przekształcenie w Lasach Państwowych 
jest z zerową stawką opłaty za użytkowanie wieczy-
ste.

Senator Jerzy Czerwiński:

Ale w tej ustawie tego nie ma?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 

ma dalsze pytania?)
Przepraszam, jeśli można jeszcze, Panie 

Marszałku…
Czyli pewnych podmiotów jednak nie obejmu-

jemy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:

Nie obejmujemy np. portów morskich. Tam są 
wyłączenia, tak.

(Senator Jerzy Czerwiński: Są, tak?)
W tej ustawie są wyłączenia, tak. Są to oczywi-

ście wyłączenia wprowadzone w wyniku uzgodnień 
międzyresortowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nie widzę 

zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Chciałbym na wstępie podziękować rządowi, że 

podjął ten niesłychanie trudny temat, jakim jest upo-
rządkowanie własności, a w szczególności kwestia 
uporządkowania użytkowania wieczystego.

A na dowód tego, że my do ostatniej chwili próbo-
waliśmy uzyskać jednoznaczne stanowisko Komisji 
Europejskiej, mam pismo z 22 listopada 2018 r., 
w którym Komisja pisze, iż prawo przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
można porównać do zakupu nieruchomości na rynku 
nieruchomości. Przestrzeganie warunków rynkowych 
oznaczałoby zatem, że przekształcenie musiałoby od-
bywać się na takich samych warunkach, jak każde 
inne nabycie nieruchomości na rynku nieruchomości. 
Ja się z tym, tak uczciwie mówiąc, nie do końca zga-
dzam i będziemy przekonywać Komisję Europejską, 
że to jednak nie jest najbardziej adekwatny do polskiej 
rzeczywistości sposób oceny sytuacji, ale on jest od 
wielu lat niezmienny i musimy to wziąć pod uwagę.

Stąd też proponujemy rozwiązanie, które pozwoli 
uniknąć… Chodzi o sytuacje dopłat do udzielonej 
pomocy publicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Mnie niepokoi zestaw z art. 4, to nie dotyczy noweli, 
tylko ustawy matki. Tam prawo własności Skarbu 
Państwa mogą wykonywać oczywiście starosta, 
dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa lub oddziału regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego i dyrektor Zarządu 
Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Czy to są wszystkie 
podmioty, które mogłyby wykonywać takie prawo 
własności z upoważnienia Skarbu Państwa?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku, to jest pytanie dotyczące… 

Szukam w telefonie ustawy już obowiązującej, a nie 
tego…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak, ale pytanie 
jest o to, czy…)

Musiałbym zobaczyć ten artykuł. Trudno mi teraz, 
nie mając go przed oczami, odpowiadać. Ale tak, to 
jest całość…

(Senator Jerzy Czerwiński: Zamknięty krąg, tak?)
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(senator J.M. Jackowski) tym właścicielem jest Skarb Państwa, a inne, jeżeli 
jest to samorząd. W przypadku samorządu to może 
być in plus, ale może być też in minus.

Wysoka Izbo, tutaj, jak sądzę, problem, który 
wywołuje ta ustawa, jest problemem szerszym. My 
cały czas po 1989 r. przyjmujemy mimo wszystko 
rozwiązania cząstkowe, podnoszące jakiś aspekt 
uporządkowania statusu prawnego nieruchomości 
w Polsce. Ponieważ mieliśmy dużą liczbę aktów 
z okresu PRL czy z okresu komunistycznego, po-
cząwszy np. od dekretów komunalizacyjnych, je-
żeli chodzi o nieruchomości warszawskie… I to 
jest praprzyczyna sytuacji, jeżeli chodzi o status 
nieruchomości w Warszawie, ponieważ są roszcze-
nia, są roszczenia uzasadnione, nieuzasadnione, jest 
handel roszczeniami itd., itd. I to wszystko, czym 
w tej chwili zajmuje się komisja weryfikacyjna. Było 
wiele dekretów nacjonalizacyjnych, w tym również 
jeśli chodzi o nieruchomości leśne, chociażby de-
kret o lasach, dekret o reformie rolnej itd., itd. I my, 
jako państwo odzyskujące niepodległość po 1989 r… 
Żadna ekipa rządząca nie zdobyła się wówczas na 
to, żeby doprowadzić do jasnego, klarownego ure-
gulowania statusu prawnego ziemi. Ja nie chcę w tej 
chwili mówić, jaki to miałby być kierunek, bo to 
jest osobna dyskusja. Tylko chodzi mi o to, żeby 
całościowo uregulować te kwestie. I dlatego… No, 
mówiąc w skrócie, chodziło generalnie o coś, co na-
zywamy ustawą reprywatyzacyjną, czy jakkolwiek 
inaczej byśmy to nazwali, w każdym razie porząd-
kującą, racjonalizującą sytuację w tym zakresie. 
I w związku z tym, o czym tu mówię, mamy takie 
sytuacje, że niektóre aglomeracje, duże, miejskie, na 
targach nieruchomości w Cannes wystawiają nieru-
chomości, do których, jak się okazuje, są roszczenia 
tzw. byłego właściciela, co wywołuje skandal, dlate-
go że wszędzie na świecie jeżeli podmiot publiczny 
wystawia nieruchomość, to ona może być droga, ona 
może mieć inne wady czy zalety, ale jedno jest pew-
ne: że taka nieruchomość pod względem formuły 
prawnej jest własnością absolutnie wiarygodną. Co 
do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Niestety, 
w wielu przypadkach w Polsce podmioty publiczne 
nie mogą tego zagwarantować. I te spory, które się 
toczą, trwają. 

Tak że ja bym tutaj apelował do rządu, do pana 
ministra Sobonia, ciesząc się oczywiście z tej ustawy 
i ciesząc się, że ten krok został zrobiony… Bo przez 
wiele lat słyszeliśmy, że to trzeba zrobić, ale nie można 
tego zrobić, że jest to nie do zrobienia. Apelowałbym 
do rządu, żeby kwestię uporządkowania stosunków 
własności… A to jest fundament w ogóle budowania 
wolnej gospodarki czy gospodarki wolnorynkowej, 
to jest kwestia o charakterze fundamentalnym dla 
rozwoju tej gospodarki. Apelowałbym, żeby z tym 
problemem się zmierzyć. Tym bardziej że ten temat 

Przypomnę, że ta konstrukcja została wprowadzo-
na do polskiego prawa cywilnego w 1961 r. Było to 
wyraźnie motywowane względami ideologicznymi. 
Chodziło o to, żeby utrwalić… To znaczy o to, żeby 
z jednej strony umożliwić pewną formę obrotu gospo-
darczego, jeżeli chodzi o nieruchomości, a z drugiej 
strony – utrwalić własność państwową. Bo wtedy 
była jedna generalna własność państwowa, własność 
Skarbu Państwa. I w tej chwili właściwie chcemy 
zmierzyć się z pewnym elementem, nazwijmy to, 
dekomunizacji tych zaszłości w obszarze gospodar-
czym, o czym wspominał pan minister. Pan minister 
ma rację, że dla Unii Europejskiej jest to specyficzna 
forma dzierżawy i można ją też w ten sposób inter-
pretować, chociaż oczywiście wszelki obrót prawem 
do wieczystego użytkowania nieruchomości wymaga 
obrotu notarialnego, wymaga odnotowania w stosow-
nej księdze wieczystej, która dla danej nieruchomości 
jest założona.

I teraz trzeba wziąć pod uwagę, że wokół tej 
ustawy zaczęła się specyficzna gra między różnymi 
właścicielami nieruchomości, na których jest ustano-
wione użytkowanie wieczyste. Pan minister wspo-
mniał o tym, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy 
pierwotnie przyjęła, o ile pamiętam, chyba bonifikaty 
w wysokości ponad 90%…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: 98%.)

To nawet 98%. Nie byłem pewny, ale pan minister 
mnie poprawił. Jednak w dniu dzisiejszym zostało to 
zmienione na maksymalnie 60%. Problem polega na 
tym, że tamta uchwała była przyjęta w poprzedniej 
kadencji i wyraźnie miała efekt propagandowo-wy-
borczy. Chodziło o to, żeby przekonać mieszkańców 
Warszawy, że oto dobry samorząd warszawski za-
rządzany przez Platformę Obywatelską przebija rząd, 
który proponuje tylko 50-procentową bonifikatę przy 
spłaceniu jednorazowym z tych 20 rocznych opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego. A w tej chwili 
sytuacja w pewnym sensie wróciła do tego stanu, 
że pozostaje to ograniczenie do 60%, a więc właści-
wie niewiele to się różni od tego, co zostało zapisane 
w ustawie.

Śledziłem prace nad tą ustawą, której bardzo kibi-
cowałem, i uważam… Być może niedobrze się stało, 
że nie udało się mimo wszystko porozumieć z sa-
morządami, żeby wypracować jedną spójną formułę 
tej bonifikaty, ponieważ w tej chwili mamy takie oto 
sytuacje, że w zależności od tego, kto jest właścicie-
lem nieruchomości, na której zostało ustanowione 
użytkowanie wieczyste, to od tego teraz ten, który 
przekształca, obywatel, który przekształca to użytko-
wanie w pełną własność, jest w jakiś sposób uzależ-
niony finansowo. Ponieważ inne opłaty wnosi, jeżeli 
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(senator J.M. Jackowski) liardów zł, czyli suma ogromna. Ściągalność do tego 
funduszu w ostatnich latach dzięki zmianom, które 
zostały wprowadzone nie tak dawno, zwiększyła się 
z 13% do 33%, ale to ciągle jest 1/3 ściągalności do 
Funduszu Alimentacyjnego. W związku z tym projekt 
ustawy, który został wniesiony przez rząd w dniu 
30 października 2018 r., jest bardzo istotny.

Opiniowana ustawa ma być kolejnym krokiem 
w kierunku poprawy skuteczności egzekucji ali-
mentów. Instrumentem do tego celu są zaprojekto-
wane rozwiązania służące lepszemu przepływowi 
informacji dotyczących dłużników alimentacyjnych, 
szczególnie informacji dotyczących ich zatrudnienia, 
między odpowiednimi instytucjami czy też służbami 
a komornikami sądowymi. Ma to zwiększyć możli-
wość podjęcia działań wobec osób zalegających ze 
świadczeniami alimentacyjnymi.

W projektowanym systemie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych będzie przekazywał komornikom okre-
ślone dane na ich wniosek, ale i będzie obowiązany 
do ich aktualizacji w razie zmian. Komornik zostanie 
zobowiązany do informowania zakładu o zaprzesta-
niu egzekucji w stosunku do konkretnego dłużnika, 
a także cyklicznego potwierdzania – co 6 miesięcy 
– że postępowanie egzekucyjne, w ramach którego 
pozyskuje się określone informacje, nadal jest w toku.

Ustawa przewiduje nadto wprowadzenie zmian 
w kilku innych obszarach, w tym podwyższenie sank-
cji karnej, jaka może być nałożona na pracodawcę 
w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracowni-
ka, oraz rozszerzenie odpowiedzialności materialnej 
pracodawców za określenie czynu polegającego na 
wypłaceniu dłużnikowi alimentacyjnemu wynagro-
dzenia bez odpowiedniego potrącenia jego części na 
rzecz zaległych alimentów. Jest ono w sferze polityki 
karnej powiązane z faktem zatrudnienia pracowników 
uchylających się od obowiązków alimentacyjnych. 
Zmiany te wejdą w życie 1 grudnia 2020 r. z uwagi 
na to, że w tej dacie ma wejść w życie ustawa z dnia 
6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 
Umożliwi ona pracodawcom sprawdzenie, czy dany 
pracownik figuruje w rejestrze jako dłużnik alimen-
tacyjny.

Nadto na wzrost ściągalności alimentów mają 
wpłynąć zmiany w zakresie kodeksu postępowania 
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji. Polegają one na tym, że egzekucja będzie 
mogła być realizowana od kwot diet przysługujących 
pracownikom z tytułu podróży służbowych. Wolne 
od egzekucji prowadzonej w związku ze świadczenia-
mi alimentacyjnymi będzie 50% tego typu należności.

Nadto daje się podstawę prawną do wymierzania 
pracodawcy grzywny w razie niedopełnienia przez nie-
go obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia 
dłużnika przez komornika sądowego, tj. obowiązku 
przekazywania zajętej kwoty wierzycielowi lub ko-

wywołuje również reperkusje międzynarodowe, ogól-
nie znane, które przy okazji chociażby ustawy o IPN 
również się pojawiały. I to jest pierwsza konstatacja.

I druga: życzę siły i wytrwałości, żeby wytłuma-
czyć Komisji Europejskiej, że mamy do czynienia ze 
specyficzną formą, która pochodzi z czasów, kiedy 
Polska nie była suwerennym krajem i przyjęto takie 
rozwiązanie. Żeby też było zrozumienie, że wypro-
wadzanie Polski z tych zaszłości, no, wymaga jed-
nak pewnego szczególnego podejścia, z dużą uwagą, 
i zrozumienia dla specyfiki tego procesu. Z tej prostej 
przyczyny, że może dojść do sytuacji, w której oby-
watele będą po prostu w niezawiniony przez siebie 
sposób różnicowani pod względem korzyści, które 
mogą przypaść z tego przekształcenia własności. Tzn. 
jeden obywatel za to samo zapłaci więcej, a inny oby-
watel za to samo zapłaci mniej. I to też jest ważny 
element, kiedy mówimy o całej tej dyskusji. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1044, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1044 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić opinię Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skutecz-
ności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Na początku dwa słowa o tym, dlaczego konieczne 
są dalsze zmiany, tak żeby skutecznie egzekwować 
alimenty i żeby Fundusz Alimentacyjny, który zo-
stał stworzony w sytuacji, kiedy dłużnicy nie płacą, 
był realizowany w większym niż obecnie stopniu. 
Trzeba pamiętać o tym, że dług rozmaitych dłużni-
ków wobec Skarbu Państwa – mówiąc inaczej: wo-
bec Funduszu Alimentacyjnego – to ponad 11 mi-
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(senator sprawozdawca A. Szymański) natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie – bo 

chyba nie ma pań –Senatorowie!
Ja dzisiaj występuję troszkę w podwójnej roli, bo 

pan senator Rulewski upoważnił mnie do tego, żebym 
przedstawił wnioski mniejszości, których on miał być 
sprawozdawcą, ale nie mógł dotrzeć tutaj na czas, 
a także przedstawię te wnioski, których ja jestem 
sprawozdawcą.

Zacznę od tych, które przedstawiał pan senator 
Rulewski, a do których ja się przyłączyłem. Pierwszy 
z nich zawarty jest w druku w pkcie 2. W tym wniosku 
pana senatora, w tej poprawce chodzi o zmniejszenie 
potrąceń dla skazanych pracujących odprowadzają-
cych część środków na Fundusz Sprawiedliwości, 
co oczywiście pomniejsza kwotę, z której egzekwu-
je się alimenty. Tak więc zmniejszenie tego do 7% 
spowoduje, że większa część przypadnie na wypłatę 
alimentów.

Generalnie poprawki pana senatora i moje zmie-
rzają do tego, ażeby ta ustawa realnie – powtarzam: 
realnie – poprawiła sytuację rodzin z dziećmi, na które 
rodzice nie płacą alimentów. Bo chociaż w tej ustawie 
jest podniesienie progu z 725 zł do 800 zł, to jest to, 
po pierwsze… No, jest to bardzo mało. Zauważmy, jak 
idzie w górę przeciętna płaca. Zobaczmy, jak w górę 
poszły wszystkie ceny. Zobaczmy, jak idzie w górę 
najniższe wynagrodzenie. Sytuacja rodzin z dziećmi 
niemającymi odpowiedniego zabezpieczenia z winy 
jednego z rodziców, który nie płaci alimentów, nie 
poprawi się. A więc poprawka nr 3 tę kwotę 800 zł 
zastępuje kwotą 1 tysiąca zł, z kolei poprawka nr 4 
podnosi kwotę, która dotyczyłaby dzieci z niepełno-
sprawnościami, do 1 tysiąca 200 zł. Ponadto…

Pan senator właśnie wszedł, a ja już referuję jego 
poprawki, więc pozwoli pan senator, że dokończę.

W poprawce nr 5 chodzi o to, żeby samo świadcze-
nie uległo waloryzacji, bo jest ono teraz maksymalnie 
w kwocie chyba 500 zł, jest tak od lat, a te same ar-
gumenty, które przemawiają za podniesieniem kwoty 
progu, przemawiają oczywiście też za podniesieniem 
kwoty samego świadczenia. Żeby nie było już tak, że 
to jest uznaniowe, pan senator i ja proponujemy, by 
nie tylko ten próg w poprawce nr 5, ale także samo 
świadczenie w poprawce nr 6 podlegały waloryzacji 
w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. I byłoby to kompatybilne z tymi przepisami, 
które referował tutaj bardzo precyzyjnie pan senator 
Antoni Szymański. Wśród nich też są przecież za-
warte przepisy, które nakazują tzw. alimenciarzowi 
– jak przezywamy te osoby, i słusznie – zgłoszenie 

mornikowi, obowiązku przedstawienia komornikowi 
informacji odnośnie do wysokości wynagrodzenia oraz 
terminów jego przekazywania, a w razie zaistnienia 
przeszkód do wypłaty wynagrodzenia – obowiązku 
złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, jak również 
obowiązku przesłania nowemu pracodawcy dłużnika 
dokumentów zajęcia. Górna granica grzywny zostanie 
w tym przypadku podniesiona z 2 tysięcy zł do 5 tysię-
cy zł. Ustawa zakłada też podwyższenie maksymalnej 
kwoty grzywny, której wymierzenie leży w kompeten-
cji sądu, z 10 tysięcy do 15 tysięcy zł.

W celu większej aktywizacji zawodowej dłużni-
ków alimentacyjnych ustawa przewiduje, że osoby, 
które nie wywiązują się ze swych obowiązków ali-
mentacyjnych, zyskują pierwszeństwo w zatrudnieniu 
przy robotach publicznych, które mogą być organizo-
wane przez gminy i inne podmioty. Nadto minister 
właściwy do spraw pracy będzie musiał uwzględnić 
ideę aktywizacji bezrobotnych będących dłużnika-
mi alimentacyjnymi przy podziale środków rezerwy 
z Funduszu Pracy na finansowanie działań realizowa-
nych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Ustawa podnosi też próg dochodowy, od które-
go uzależniono wypłacanie alimentów z Funduszu 
Alimentacyjnego, z 725 zł, jak to jest obecnie, do 
800 zł od 1 października 2019 r.

Generalnie podczas dyskusji w komisji ze zrozu-
mieniem przyjęto te rozwiązania. Legislator wska-
zał kilka poprawek, których uwzględnienie byłoby 
istotne. Jedna z tych poprawek została uwzględniona 
jako wniosek mniejszości, który będzie za chwileczkę 
prezentowany.

Dyskusja koncentrowała się m.in. wokół kwoty 
progu dochodowego uprawniającego do korzystania 
z Funduszu Alimentacyjnego. Podawano różne kwoty, 
np. kwotę 1 tysiąca zł, która jest w poprawce mniej-
szości. Strona społeczna, która była reprezentowana 
podczas posiedzenia komisji, apelowała o to, żeby 
w ogóle żadnego progu nie było albo żeby on był 
znacząco podwyższony, możliwie jak najszybciej, 
tak żeby realizować jak największą liczbę roszczeń.

Większość komisji opowiedziała się za przyjęciem 
ustawy bez poprawek. Złożono 2 wnioski mniejszo-
ści, które będą zaprezentowane za chwileczkę, dla-
tego nie będę prezentował za sprawozdawców tych 
wniosków mniejszości. Wniosek Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej jest taki, aby przyjąć 
tę ustawę bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

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

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) ją i takie sytuacje, że nie może – i którzy pobiera-
ją świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego z tego 
powodu… Ich sytuacja zmieni się tylko w dwóch 
przypadkach – jeżeli realnie podniesiemy próg i je-
żeli wysokość samego świadczenia przynajmniej, że 
tak powiem, będzie podążać za wzrostem najniższej 
płacy. Dlatego liczę na poparcie tych poprawek przez 
Wysoką Izbę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, li-

czymy.)
…senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów spra-
wozdawców.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister Stanisław Szwed, przedstawiciel 
rządu, pragnie przedstawić stanowisko rządu w tej 
sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak. Może 
później nie będzie pytań. Senator wszystko powie-
dział.)

Zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Antoni Szymański, pan przewodni-

czący, dosyć dokładnie zreferował posiedzenie komi-
sji, jak też główne założenia zmiany ustawy w celu 
poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimen-
tacyjnych, i tzw. pakietu alimentacyjnego, o którym 
dzisiaj dyskutujemy.

I po krótkiej dyskusji, szczególnie przy wnio-
skach mniejszości, mam 2 takie generalne uwagi. 
Najważniejszą zmianą, którą proponujemy, jest kwe-
stia poprawy skuteczności egzekucji alimentów, bo to 
jest największy problem, który nas dotyka. No i warto 
tutaj przypomnieć, że byliśmy na poziomie 5% sku-
teczności egzekucji, a dzisiaj jesteśmy na poziomie 
33%. W ostatnich 2 latach ten poziom mocno wzrósł, 
ale oczywiście to nie jest jeszcze sytuacja dobra, bo 
idealną sytuacją byłoby, gdyby ta ściągalność była 
na poziomie 100%, lecz tego nie ma. Ale już postęp 

się w szybkim tempie do biura pracy, a potem dają 
mu preferencje, żeby np. pracował przy robotach pu-
blicznych w mieście po to, żeby miał dochody i żeby, 
że tak powiem, nie wymawiał się tym, że albo nie ma 
pracy, albo nie ma dochodów itd. To są oczywiście 
dobre ruchy, no ale, tak jak mówiłem, one nie zmie-
niają niczego, gdy idzie o podstawowe oczekiwania 
strony społecznej. Pan senator mówił tutaj o tym, 
że podnoszono też opcję zniesienia progu w ogóle – 
rzeczywiście tak było, ale mówiono też o wysokości 
świadczeń, o tym, że ona jest dalece niesatysfakcjo-
nująca. I dlatego uważam, że te poprawki wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom dzieci, które mają gorszy 
start z racji tego, że jeden z rodziców jest po prostu 
nieodpowiedzialny i nie chce łożyć finansowo na 
swoje dziecko.

Proszę państwa, pan senator sprawozdaw-
ca poruszał tutaj też kwestię Krajowego Rejestru 
Zadłużonych. Była kontrowersja, czy powoływać się 
na te przepisy, czy nie, skoro jeszcze nie weszły one 
do końca w życie. Ale analiza terminów, które nas 
obowiązują, i terminu wejścia w życie tych przepi-
sów, pokazuje, że w żadnym wypadku nie grozi nam 
sytuacja taka, iż przywołując te przepisy już teraz, 
postąpilibyśmy nieodpowiedzialnie. I dlatego zanim 
zakończy się proces legislacyjny, te przepisy wejdą 
w życie, bo szansa na to, że prezydent będzie je kwe-
stionował, jest przecież minimalna. A nawet gdyby 
tak miało być, to jeszcze Sejm i prezydent zdążą w tej 
sprawie interweniować. Dlatego wydaje mi się, że 
pani legislator ma rację – i nie zmieniła zdania – że 
można śmiało, bez ryzyka błędu, już dzisiaj przywo-
łać te przepisy. W przeciwnym razie będzie tak, jak 
mówił pan minister: za chwilę staniemy tutaj znowu 
i będziemy te przepisy nowelizować, bo trzeba będzie 
te zapisy, które moglibyśmy wprowadzić, ewidentnie 
do ustawy wprowadzić. Po co to robić, kiedy można 
tego uniknąć? Dlatego ja zgłosiłem i podtrzymałem 
tę poprawkę, która jest jakby dwuczłonowa, zawarta 
w pkcie 5 i 7 jako konsekwencja… Ale zapomniałem 
jeszcze powiedzieć, że pan senator – i ja się do tego 
również przychylam – wnosił o przyspieszenie wej-
ścia w życie ustawy w odniesieniu do tych progów, 
z 1 lipca na 1 stycznia 2019 r. Tym bardziej że te progi 
liczone są, o ile pamiętam, w zależności od dochodu 
z poprzedniego roku, więc nie ma tutaj żadnego pro-
blemu, bo te dochody są znane i progi można obliczyć. 
Można więc te przepisy wdrożyć wcześniej, za czym 
się opowiadamy.

To tyle, jeśli chodzi o wnioski mniejszości, które 
złożyliśmy na posiedzeniu komisji. Bardzo prosimy 
o ich uwzględnienie, ponieważ problemem rodziców, 
którzy pozostali z dziećmi – a partner, drugi rodzic 
nie chce czy nie może płacić alimentów, bo bywa-
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(sekretarz stanu S. Szwed) dopóki nie jest zakończony cały proces. Stąd propo-
zycja zmian. Przypomnę, że przepis wchodzi w życie 
w 2020 r. To, co było ujęte w pierwotnym projekcie, 
będzie wprowadzone przy okazji innej nowelizacji 
ustawy. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca za-
pytania do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Zgłasza się pan senator Radziwiłł.
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pewnie wie pan o tym – w relacji 

z posiedzenia komisji była o tym mowa – że jest tu 
duży ruch społeczny. Jesteśmy wszyscy pod dużym 
naciskiem różnych organizacji albo osób indywidu-
alnych, które zwracają się do nas, senatorów, przede 
wszystkim w sprawie tego progu i twierdzą, że jest 
on za niski, że jego podwyższenie jest zbyt małe, że 
robi się to za wolno itd., itd.

Kolejna kwestia to wysokość świadczeń. Moje py-
tanie dotyczy po prostu powodu, dla którego przyjęto 
właśnie takie, a nie inne wartości. Czy ograniczeniem 
możliwości w tym zakresie jest zasobność Funduszu 
Alimentacyjnego, czy też są tu jakieś inne powody? 
Proszę to wyjaśnić. Myślę, że to jest najbardziej go-
rąca sprawa w tej chwili, jeśli chodzi o tę ustawę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dodamy jeszcze pytanie pana senatora 

Komarnickiego.
Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chyba niecałe 2 lata temu był tutaj 

pan minister Jaki i mówił o zmianach w systemie 
więziennictwa z dużym wskazaniem na alimencia-
rzy, którzy będą zatrudniani przede wszystkim po 
to, żeby można było wyegzekwować ogromne sumy 
niepłaconych alimentów. Czy mógłby pan zaspokoić 
moją ciekawość i powiedzieć, czy to co pan… Progres 
jest duży. Gratuluję. To jest między 5% a 33%. Czy 
program pana ministra Jakiego jest m.in. przyczyną 
wzrostu egzekucji alimentów? Dziękuję.

dotyczący ściągalności jest znaczny, bo jest 33%. Na 
koniec roku, myślę, będzie 36%, jeśli chodzi o zwroty 
należności przez dłużników. To jest pierwsza, zasad-
nicza kwestia.

I te zmiany, które proponujemy w projekcie usta-
wy, to zarówno kwestia zmiany w zakresie poprawy 
wymiany informacji pomiędzy ZUS a komornikami 
na temat dłużników alimentacyjnych – żeby udrożnić, 
przyspieszyć przekazywanie tej informacji, która uła-
twi komornikom dochodzenie roszczeń – jak i zmiany 
w kodeksie karnym wykonawczym umożliwiające 
inspekcji pracy sprawdzanie czy kwestia rozszerzenia 
egzekucji, m.in. żeby objąć dochody związane z wy-
jazdami służbowymi dłużników alimentacyjnych. I są 
też sankcje za nielegalne zatrudnienie, podniesienie 
tych sankcji dla pracodawców – to też bardzo waż-
na zmiana. Dzisiaj dość często mamy do czynienia 
z tym, że pracodawcy płacą dłużnikom po prostu na 
czarno, pod stołem. Ta zmiana ma to w jakiś sposób 
ukrócić. Chodzi też o kwestię związaną z aktywizacją 
zawodową dłużników alimentacyjnych, czyli kwestię 
robót publicznych. Ta oferta jakby w pierwszej kolej-
ności będzie do nich skierowana.

Sprawa, która była już tutaj podnoszona, czyli 
kwestia podwyższenia kryterium dochodowego. 
W tym przypadku kryterium dochodowe podnosimy 
do 800 zł. To spowoduje, że o ok. 60 tysięcy będzie 
większa liczba osób uprawnionych do skorzystania ze 
świadczenia alimentacyjnego. Podniesienie do 800 zł 
– dochód obliczany będzie według danych z 2018 r. 
– nie spowoduje w 2019 r., że ktoś zarabiający pła-
cę minimalną, straci. Tutaj będzie zysk. W 2020 r., 
gdy będziemy brać dochód z 2019 r., będą musiały 
nastąpić zmiany, jeśli chodzi zarówno o świadczenie 
wychowawcze, czyli 500+, jak i świadczenie alimen-
tacyjne. Jest to związane z deklaracją, którą składała 
pani minister Elżbieta Rafalska. Do tej kwestii musi-
my powrócić – chodzi o kryterium dochodowe – ale 
w następnym roku.

Kwestie dotyczące sporu legislacyjnego. 
Oczywiście w projekcie, który skierowaliśmy do 
Sejmu, był ujęty Krajowy Rejestr Dłużników. To 
jest kwestia związana z tym, żeby przedsiębiorcy 
mieli pewność, że dana osoba jest w tym rejestrze. 
Ze względu na to, że proces legislacyjny jeszcze trwa, 
wycofaliśmy się z tego i przywróciliśmy taki zapis, 
jaki obowiązuje w dzisiejszych przepisach. Na po-
siedzeniu komisji senackiej pani legislator, przynaj-
mniej ja tak to zrozumiałem, nie wyraziła zgody na 
to, byśmy mogli wpisać do ustawy Krajowy Rejestr 
Dłużników, bo proces legislacyjny trwa. Dopóki tekst 
nie będzie opublikowany w Dzienniku Ustaw, do-
póty proces nie jest zakończony. Prezydent jeszcze 
nie podpisał ustawy. Nie możemy tego wprowadzić, 
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że mogą oni w tym czasie podejmować pracę, spowo-
dowało, że ta ściągalność jest wyższa. Pan minister 
sprawiedliwości zapowiada kolejne zmiany na rzecz 
jeszcze bardziej skutecznych działań wymiaru spra-
wiedliwości w tym zakresie. To musi być cały pakiet, 
opracowany zarówno w naszym ministerstwie, jak 
i w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dokładnych danych nie mam. Nie mogę ich panu 
przedstawić. Czy w ogóle takie dane są? Trudno 
mi powiedzieć. Musielibyśmy zasięgnąć informacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy są jakieś osob-
ne badania w tym zakresie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
Pan senator Komarnicki. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Byłem przez wiele lat przedsiębiorcą i wiem, 

w jaki sposób można wpływać skutecznie na ali-
menciarzy. Moje pytanie idzie w takim oto kierunku. 
Z góry wiadomo – w pańskiej wypowiedzi nawet to 
zabrzmiało – że niektórzy przedsiębiorcy tak jakby 
wspólnie kombinują. Panie Ministrze, te 11,5 miliarda 
to dramaty rodzin i dzieci. Są przedsiębiorcy, którzy 
w taki sposób postępują, ale to można wychwycić. 
Czy jest jakiś pomysł na to, żeby oni nie pracowali 
na fałszywych papierach i nie uciekali od płacenia 
alimentów? Sam pan zauważył, że jest to poważne 
zjawisko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Jedna z propozycji, która jest w ustawie, dotyczy 

zaostrzenia sankcji, czyli podniesienia kary. Do teraz 
była to kwota od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł, od teraz 
będzie od 1,5 tysiąca do 45 tysięcy zł.

Oczywiście ważna jest kontrola. Tu chodzi o te 
sytuacje, w których jest umowa o pracę czy umowa 
cywilnoprawna. No, to musi wynikać z czegoś. Nie 
może być tak, jak jest dzisiaj. Może nie jest to na 
porządku dziennym, ale dość często spotykamy się 
z tym, że pracodawcy zaniżają umowy o pracę czy 
nawet nie podpisują umowy na pełny etat, tylko na 
część etatu, a resztę inaczej dopłacają. I w dużej mie-
rze to dotyczy niestety osób, które zwracają się o to do 
pracodawcy, żeby nie płacić od tych kwot alimentów. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Może najpierw odpowiem panu senatorowi 

Radziwiłłowi, który pytał o kwestię związaną z fi-
nansowaniem. Przyjęliśmy rozwiązanie, które w tej 
chwili jest jakby spójne z kryterium dochodowym 
w programie 500+, czyli 800 zł. To jest to kryterium 
dochodowe. Koszt, który przewidywany jest w budże-
cie na 2019 r., to prawie 70 milionów zł. W 2020 r., 
gdybyśmy nic nie zmienili, byłaby to kwota 260 mi-
lionów zł. Po podniesieniu o 100 zł kryterium docho-
dowego ten koszt wzrasta do kwoty około 600 milio-
nów zł. To jest taki rząd wielkości. To jest ta pierwsza 
kwestia.

Druga kwestia. Cieszymy się z tego, że wzrasta 
ściągalność, ale to nie oznacza, że dług w funduszu 
maleje. Ten dług niestety rośnie, on jest już w tej 
chwili na poziomie 11,5 miliarda zł. No, z różnych 
przyczyn tak jest. Jest wyższe świadczenie, choć 
oczywiście to świadczenie jest za… Jest jeszcze ta 
luka, bo świadczenia alimentacyjne z funduszu wy-
płacane są do kwoty 500 zł. Dzisiaj ta średnia jest na 
poziomie 400 zł. Jest jeszcze rezerwa, ale zadłużenie 
w funduszu wzrasta.

Mogę jeszcze raz potwierdzić to, co zapowiadała 
pani minister Elżbieta Rafalska. Otóż nad poziomem 
kryterium dochodowego… Bo nie ukrywamy, że to 
kryterium dochodowe wynika zarówno z minimalnej 
stawki godzinowej, jak i z minimalnej płacy, która 
w naszym kraju wzrasta. W 2019 r. to będzie kwota 
2 tysięcy 250 zł. No, nie wyobrażamy sobie – mówię 
o naszym ministerstwie – takiej sytuacji, że ktoś, 
pracując za minimalne wynagrodzenie, mógłby być 
pozbawiony świadczeń. Ta sytuacja nam nie grozi 
w roku 2019, bo dochód z roku 2018… Ale gdybyśmy 
nie zmienili tego kryterium, w 2020 r. taka sytuacja 
zapewne mogłaby się zdarzyć. Tak że taką zmianę za-
powiadamy. Nie mogę odpowiedzialnie powiedzieć, 
jaka to będzie kwota – czy to będzie 900 zł, czy wię-
cej – ale takie prace w tej chwili w resorcie trwają. 
W porozumieniu z ministrem finansów zastanawiamy 
się, w jaki sposób do tego podejść, uwzględniając też 
możliwości budżetu państwa.

Panie Senatorze, ważne są też oczywiście te po-
zostałe działania, np. odbieranie prawa jazdy. To na 
pewno przyczyniło się do tej wyższej ściągalności. 
Są również te kwestie związane z wymiarem spra-
wiedliwości, np. zakładanie tej, jak to się fachowo 
nazywa, obroży więźniom, którzy odbywają karę. To, 
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(sekretarz stanu S. Szwed) świadczeń jest przeciętnie na poziomie 300 tysięcy. 
To jest ta liczba osób, które skorzystają z Funduszu 
Alimentacyjnego, tej kwoty do 500 zł, bo taka jest 
możliwość. Czyli liczba dłużników alimentacyjnych 
jest na tym poziomie. Oczywiście liczba tych, którzy 
płacą alimenty, jest zdecydowanie większa. No bo gdy 
ktoś normalnie płaci alimenty, to my go w funduszu 
nie mamy. My mówimy o osobach, które korzysta-
ją z Funduszu Alimentacyjnego. Czyli ta liczba jest 
duża.

Te zaszłości czy należności funduszu się powięk-
szają. Bo jeżeli nawet 33% jest ściągane, to reszta nie 
jest ściągana. Czyli my to dopłacamy z funduszu i te 
kwoty wrastają.

Na pewno nie są to ostatnie działania w tym za-
kresie. Proponujemy takie rozwiązania w ramach 
pakietu alimentacyjnego. Pierwotna wersja, którą 
przygotowaliśmy w resorcie, była jeszcze szersza. 
Ale uważamy także, że trzeba zobaczyć, jak to 
działa. I nie działamy też sami. Tu już odpowia-
dałem panu senatorowi, że w to mocno włącza 
się również Ministerstwo Sprawiedliwości. Bo 
to muszą być naczynia połączone. I zapewne gdy 
będziemy mieć za rok podsumowanie czy analizę 
funkcjonowania ustawy, to będziemy się zastana-
wiać, co w tym zakresie możemy jeszcze zmie-
nić. Na pewno wróci dyskusja o tym, o co pytał 
pan senator Radziwiłł, czyli dotycząca kryterium 
dochodowego. No bo to będzie jeden z tematów, 
który też obejmie Fundusz Alimentacyjny, bardzo 
ważny, gdyż to jest istotna kwestia, jeśli chodzi 
o wsparcie tych najuboższych.

Senator Jerzy Czerwiński:
Mogę tylko dopytać? Być może pan minister ma 

te dane. Ile osób uchyla się od płacenia alimentów, 
tzn. ile jest takich, które powinny zapłacić zgodnie 
z wyrokiem sądowym, a nie płacą? Czy pan ma takie 
dane?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
W tej chwili nie mam takich danych.
(Senator Mieczysław Augustyn: Około 1 miliona.)
No, tak szacujemy, ale takich precyzyjnych danych 

nie ma.
(Głos z sali: Nie ma.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra?
Pan senator Szymański. Proszę.

No, to jest problem i szukamy rozwiązań. Oczywiście 
takie rozwiązanie zaproponowaliśmy. Zapewne ono 
też będzie oddziaływało na to, że zwiększy się sku-
teczność. No, z jednej strony są zmiany ustawy, 
a z drugiej strony jest też nacisk i, powiedziałbym, 
większe promowanie tego w postaci mówienia o za-
ostrzeniu kar i piętnowania takich pracodawców. Bo 
uczciwy pracodawca nie musi niczego się bać, tylko 
tacy pracodawcy, którzy takie czynności podejmu-
ją. Gdy rozmawiamy o tym w innych państwach, to 
w ogóle nie ma tam czegoś takiego, że ktoś oszukuje 
w takim zakresie, jeśli chodzi o dobro drugiej osoby 
czy dziecka. No, w naszym kraju niestety tak jest. I to 
wymaga procesu, wymaga też zmiany. My proponuje-
my, jak mówię, system zwiększonych kar, żeby w tym 
zakresie te kwestie regulować, ale jesteśmy świadomi, 
że to jest proces. To jest też wspólne działanie, bo nie 
ma między nami sporu co do egzekucji, gdyż każdy 
jest świadomy tego, że to jest oszukiwanie ludzi, któ-
rym ta pomoc jest potrzebna.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

5% do 33% – taki jest wzrost, tak? No, tak zanotowa-
łem. Jak to wygląda w liczbach bezwzględnych? Ile 
to jest? Ile osób, które były zobowiązane, wcześniej 
płaciło alimenty, a ile w tej chwili płaci? Ile osób 
trzeba jeszcze skłonić do płacenia? I jest pytanie, 
czy to będzie nasz ostatni krok, czy też są planowane 
jeszcze jakieś – nie wiem, jak to nazwać – reperkusje, 
jakieś naciski w innych działach, jeśli chodzi o inne 
funkcje, powiedziałbym, aby zmusić właśnie alimen-
ciarzy do płacenia?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę odpowiedzieć.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Ja to podawałem procentowo. Mówiłem o prawie 

6% w 2008 r. Dzisiaj mówimy o – mamy dane za 
3 kwartały – 33%. Tak jak powiedziałem, szacuje-
my, że to będzie 36%. Liczba osób korzystających ze 
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Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzeba mówić, i to głośno, o jednym z najwięk-

szych bólów, o krzywdzie i wstydzie Europy, które 
podrzuca Polska najpierw polskim rodzinom, dzie-
ciom, a w ostateczności nawet Europie. Trzeba przy-
pomnieć, że Polska ma 33% udziału w brexicie, bo to, 
żeby odciąć się od Europy, było reakcją Anglosasów 
na wyłudzanie różnych świadczeń na polskie dzieci. 
Ale pozostańmy w sferze Polski.

Mam żal, przede wszystkim do prezydium Sejmu, 
do przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, o to, 
że projekt o nazwie „408”, autorstwa senatorów i pań 
senator z klubu Platformy Obywatelskiej, który za-
kładał te dane, nadal jeszcze nie został rozpatrzony 
i poddany dalszej procedurze. Żal drugi – w pracach 
komisji, której przewodniczy pan senator Szymański, 
wypracowaliśmy w miarę zwarty system, wychodzą-
cy naprzeciw rządowi dobrej zmiany, w którym jest 
kilka elementów, Panie Ministrze: skuteczność, po-
mocniczość, powszechność systemu alimentacyjnego.

I gdy mówimy o totalnej opozycji, to mówmy o to-
talnej postawie negacji. Negacji problemu, którego 
nie rozwiązało kilka rządów, bo problem alimentacji 
nie urodził się ani podczas rządów dobrej zmiany, ani 
podczas tzw. złodziejskich rządów, tylko w momen-
cie przemiany ustrojowej w 1990 r., kiedy wolności 
obywatelskie, otwarte granice, swobodna działal-
ność gospodarcza, dobra czy zła, spowodowały, że 
z 70-procentowej sprawności w okresie totalnego sys-
temu spadliśmy do poziomu 12% w wyniku różnych 
zmian ustawowych. I do poziomu właśnie… 

Panie Ministrze, pan mówi nieprawdę – nie ma 
ściągalności na poziomie 36%, bo tym bym nie zawra-
cał głowy, a już na pewno nie ma przyrostu. Pan się 
tak myli, jak pan senator Bierecki, który miesza dyna-
mikę z liczbami bezwzględnymi. Bezwzględną liczbę 
to jedną prawdziwą pan podał, że wzrosło – odpowia-
dam panu senatorowi Czerwińskiemu – zadłużenie 
z 10,5 miliarda do 11,9 miliarda. Przybyło i przybywa 
dłużników Funduszu Alimentacyjnego, ok. 13 tysię-
cy. Wprawdzie wzrasta dynamika – powtarzam, dy-
namika – płacących na rzecz tego funduszu alimenty, 
ale w BIG, czyli w informacji gospodarczej, gdzie są 
zgłaszane pretensje gmin, zobowiązanych ustawowo 
do takich aktów… Jeśli w zeszłym roku było ich 900, 
to w tym roku jest chyba 300. Nadal zatem problem się 
rozrasta. Rzeczywiście jest tak, że spada dynamika. 
To o tym pan nie chce mówić. Ale więcej – to już nie 
pańska kompetencja, bo to już mogę z całą pewnością 
powiedzieć – dwa ministerstwa nie współpracują ze 
sobą. Dowód? Miał być pakiet alimentacyjny. Pakiet 
alimentacyjny obejmował te ustawy, to prawda, ale 
jeszcze zmiany w sądownictwie, z zakresu działa-
nia ministra sprawiedliwości. Gdzie jest ta ustawa? 

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Chciałbym zadać pytanie czy zachęcić do takiej 
kampanii społecznej, która mówiłaby o tym, że obo-
wiązek utrzymania dzieci to jeden z podstawowych 
obowiązków rodziców. Wiemy, że kultura płacenia 
na utrzymanie dzieci w różnych krajach europejskich 
jest różna. Byliśmy z grupą senatorów w Danii i tam 
nam wyraźnie mówiono, że z tym nie ma problemu nie 
tylko dlatego, że instytucje świetnie pracują, ale także 
dlatego, że jest kultura od lat i niedopuszczalne jest, 
żeby rodzic pozwalał sobie na niepłacenie alimentów. 
W związku z tym trzeba zmiany postaw, a zmianom 
postaw służą również kampanie społeczne. Czy pań-
stwo wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości nie 
przewidzieliby takiej kampanii, która byłaby również 
przez Senat na pewno wspierana i przez właściwe ko-
misje, tak żeby ta kultura łożenia na utrzymanie dzieci 
zmieniła się w Polsce?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Tutaj pełna zgoda, Panie Senatorze. Takie dzia-

łania są podejmowane, może jeszcze w za małym 
zakresie, ale, jak myślę, wychodząc tutaj naprzeciw, 
jeszcze wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości 
pomyślimy, żeby ta kampania była jeszcze bardziej 
efektywna, tak to nazwę. Ale, tak jak powiedziałem, 
jest to proces, bo sama kwestia podnoszenia kryte-
rium nie rozwiązuje problemu, o którym mówiliśmy. 
Pierwszą sprawą jest tu odpowiedzialność rodziców za 
płacenie i za wychowywanie swoich dzieci. No, jeżeli 
tego podstawowego elementu nie ma, to jest to potężny 
problem, który później dotyka osoby najbliższe. Ale 
to jest też kwestia wymiaru sprawiedliwości, poprawy 
skuteczności, szybkości działania itd. Tutaj jest więcej 
elementów, które jeszcze należałoby dodać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Lista pytających została wyczerpana.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze. 
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.
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(senator J. Rulewski) wach – dozór elektroniczny jako formę najtańszego 
uczestnictwa w procesie pracy na rzecz alimentacji. 
Zarzucano, że jest zastój. W międzyczasie zerwano 
umowę z firmą, która to obsługiwała. W zeszłym 
roku dozorów elektronicznych osób mających pła-
cić alimenty było 1 tysiąc 100, a w minionym roku 
ta liczba spadła do 1 tysiąca 30. To taka wspaniała 
forma, która pozwalała za 500 zł wymuszać pracę 
na dłużniku alimentacyjnym, choć nie tak do końca.

To jest tylko parę danych. Chcę państwa, Wysoką 
Izbę, uprzedzić, że ta ustawa, która w kilku aspektach 
jest dobrą ustawą, która ułatwia pracę komornikom… 
Uwaga: jest 1 tysiąc 500 komorników i 700 tysię-
cy skierowanych wniosków o ściganie. Nie chcę tu 
przywoływać… Jak ma się na głowie 700 tysięcy 
zobowiązań wobec państwa, bo to państwo jest zo-
bowiązane do ścigania, a komornik jest urzędnikiem 
państwowym – Boże, przepraszam, ale użyję tego 
słowa – to wtedy już tylko techniki internowania są 
skuteczne, a nie ściganie za pomocą aparatu wymiaru 
sprawiedliwości. Komornik ma w Polsce podwójny 
status. Nie jest zainteresowany lub nie chce… Może 
nie tyle nie chce, ile nie może być zainteresowany, bo 
wniosków jest 700 tysięcy, a koszt ścigania jest jakby 
deficytowy. Po prostu komornik w wielu sprawach 
musi dokładać na znaczki pocztowe. Ta ustawa wy-
chodzi nam tu naprzeciw i wprowadza to, co myśmy 
zauważyli w Danii, czyli system cyfryzacji. Już nie 
będzie pism ze zwrotnym poświadczeniem, nie bę-
dzie poszukiwań. To wszystko będą robić komputery. 
Ale to się dopiero zaczyna robić.

No i wreszcie sprawa 800 zł, która rzeczywiście, 
jak pan senator powiedział, jest najgorętsza. To też 
jest nieprawda. Panie Ministrze, mrożenie systemu 
alimentacyjnego nastąpiło w zeszłym roku, kiedy 
otrzymywanie płacy minimalnej umożliwiło korzy-
stanie z niego przez osoby samotnie wychowujące 
dzieci. To było przekroczenie o 9 zł. Te osoby już od 
zeszłego roku nie otrzymują świadczeń. Pan mówi, że 
ta ustawa powiększy listę klientów, podopiecznych. 
Ale ona najpierw jakby iluś wycięła. I słusznie się 
mówi, że to jest mrożenie. W dalszym ciągu osoby, 
które dzisiaj się zatrudniają, przekraczają próg o 25 zł 
i nie mają uprawnień do świadczeń alimentacyjnych. 
Pan senator Augustyn słusznie prognozuje, że to pod-
niesienie jest krótkotrwałe. Nie byłoby w tym nic 
złego… No cóż, płace rosną. Może jest już tak dobrze, 
że tym osobom nie trzeba pomagać? Ale niech mi 
ktoś udowodni, że można samotnie wychowywać 
dziecko z dochodami 725 zł na osobę. W to trzeba 
wliczyć czynsz za mieszkanie czy raczej wynajem. 
No nie można. Minimum socjalne wynosi 1 tysiąc zł.

Jaki błąd państwo popełniliście? Popełniliście błąd 
czarowania 500+. Uważaliście, że 500+ tak jakby za-
lepi wszystkie programy, wszystkie biedy, wszystkie 
bolączki. Mniej więcej połowa samotnie wychowują-

Gdzie jest ta ustawa, która wprowadza tabelę, która 
wprowadza nowe środki egzekucji, czas, tzw. alimen-
ty natychmiastowe, żeby bardzo to skracać, nawet 
drastycznie skracać… Tego nie ma, ani w sejmowej, 
ani… A to wszystko, powiem szczerze, jest wyło-
żone na ławach senackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, w tym nawet z uwzględnie-
niem podróży warsztatowych do Danii.

I nie wierzę, że pan, Panie Ministrze, świadomie to 
robi. Nie określiłbym, że należy pan do ekipy totalnej 
władzy, ale z całą pewnością nie ma pan dostatecznej 
wiedzy o tym procesie. Miał ją minister Marczuk, 
którego nie ma i któremu bardzo, bardzo mina się 
zmieniła po wizycie właśnie w Danii w naszej delega-
cji. Tam sprawność systemu wynosi 80%. I nie można 
powiedzieć, że to jest tylko sprawa obyczajowości czy 
długotrwałej tradycji. To jest sprawa bardzo sprawne-
go systemu egzekucyjnego. I kwestia tego systemu eg-
zekucyjnego jest wykazana w naszych pracach, tylko 
państwo się odwracacie. A dowodem tego odwracania 
jest taka tendencja w Polsce… Państwo – ale nie ukry-
wam, inne rządy też – informację o funkcjonowaniu 
systemu alimentacyjnego wydali ostatnio chyba za 
2015 r. To jest chyba rzeczywiście informacja mini-
ster Rafalskiej z 2016 r. I dlatego nie dziwię się, że 
pan nie wie – ja też nie – ile osób w Polsce nie jest 
alimentowanych w stopniu pełnym lub częściowym, 
czy to jest 1 milion, czy tak jak w przypadku klientów 
czy podopiecznych Funduszu Alimentacyjnego to jest 
300 tysięcy dzieci… Nie wiemy. A jak nie wiemy, to 
jak możemy budować rzeczywistość ustawową? Ale 
myśmy policzyli, ile, i wiemy, gdzie i jakie problemy 
występują. 

Czego też pan nie powiedział? Dlaczego nie dzia-
łają te pomysły ministra Jakiego, notabene tak pod-
szyte nieprawdą. Hale miały być, i była otwarta jedna 
hala, dwukrotnie, już w czasie rządów Platformy, są-
dzę, że teraz już po raz trzeci ta hala została otwarta. 
Sądzę, że tak jest.

(Senator Mieczysław Augustyn: Do trzech razy 
sztuka.)

Czekamy. Nie jest to dobra droga. Więc to nie…
Co jeszcze? Dobra była ta prewencyjna, ta ostrze-

gawcza ustawa 209, która usuwała słowo „uporczy-
wy” i wprowadzała zasadę matematycznego podejścia 
do uchylania się – jeśli zaległość wynosi 3 świadcze-
nia alimentacyjne lub wysokość… I gminy skierowały 
119 tysięcy zawiadomień do prokuratury. Z tego pro-
kuratura podjęła 39 tysięcy… A tak naprawdę skazano 
17 tysięcy na prace publiczne. Prace publiczne do 
dziś polegają na tym, że za nie się nie płaci. Chętnie 
się może korzysta z tego, ale się nie płaci. Jeszcze 
gorsze dane, Panie Ministrze, oferuję panu. Obiecano 
– ja nawet wprost stałem się prorokiem w tych spra-
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(senator J. Rulewski) I oczywiście, że ta ustawa w niewielkim stop-
niu poprawi sytuację 60 tysięcy rodzin, jak mówi 
minister, ale przymierzcie to państwo do tych liczb 
i ocenimy, jaka jest waga tej ustawy, czy ona rzeczy-
wiście załatwia problem, czy tylko może go dotyka. 
A kto jest jej beneficjentem? Moim zdaniem przede 
wszystkim państwo. Bo co oznacza poprawa ścią-
galności do funduszu? To oznacza mniej więcej tyle, 
że państwo do tego funduszu będzie mogło mniej 
wkładać. Ot i tyle.

O tym, jak to jest z tą płacą, jak to dotyczy tych, 
którzy teraz wchodzą do tego systemu, i czy ten próg 
jest wystarczający, mówił pan senator Rulewski, więc 
nie będę tego powtarzał. Jest poza sporem, że państwo 
jest w tym zakresie niewydolne. Panu senatorowi 
Rulewskiemu może nie wypadało o tym mówić, ale 
czuliście państwo, że jest w tych sprawach dobrze 
rozeznany, interesuje się systemami zagranicznymi. 
Rozpoczęliśmy jako komisja z jego inspiracji prace 
nad tym, żeby podejść do tej kwestii całościowo. Daj 
Boże, żeby nam się udało jak najdalej z tymi propozy-
cjami zabrnąć, ponieważ to, co jest, nie sprawdza się. 
Tym sposobem możemy dołożyć jeszcze kolejne 10, 
20, 100 tysięcy, ale wciąż do tych 700 tysięcy będzie 
daleko, daleko. Dlatego uważam, że te propozycje 
mniejszości są absolutnie zasadne.

Panie Ministrze, mówił pan tutaj o sumach, które 
byłyby potrzebne, żeby zrealizować te propozycje. 
No, mówi pan to na dzisiejszym posiedzeniu, a 2 
punkty wcześniej miliardy złotych z tegoroczne-
go budżetu przekazano ekstra na różne instytucje 
i nie było wśród nich Funduszu Alimentacyjnego. 
A to można było zrobić od ręki, bo te sumy, które 
tutaj rozdysponowaliśmy chwilę temu lekką ręką, 
były kilkunastokrotnie większe od tych, które są 
potrzebne, żeby pomóc tym rodzinom. Nie zdecy-
dowały względy finansowe. Stał tutaj przedstawiciel 
ministerstwa i chwalił się, że sytuacja budżetu od 
dawna nie była tak znakomita. Poświęciliśmy temu 
prawie godzinę debaty. Wiemy dobrze, że nie da się 
tłumaczyć tego brakiem pieniędzy, a jedynie bra-
kiem woli załatwienia tej sprawy. Ja wiem, że to nie 
jest łatwe. I chyba też za słabą pozycję ministerstwa 
pracy w tym zakresie, żeby się przebić… Wiem, bo 
różne socjalne postulaty składaliśmy za naszych 
rządów i często się okazywało, że ministerstwo nie 
było w stanie tego wyegzekwować. No, tyle tylko, 
że wtedy sytuacja budżetowa rzeczywiście nie wy-
glądała tak, jak teraz, i można było przyjąć w dobrej 
wierze to, że tych pieniędzy realnie rzeczywiście nie 
było. Teraz są i dlatego absolutnie nie mam żadnego 
zahamowania, żeby we własnym imieniu – pan se-
nator Rulewski też o tym mówił i być może będzie 
jakąś propozycję składał – złożyć propozycję, ażeby 
ta kwota 800 zł była podniesiona na stałe do 55% 
minimalnego wynagrodzenia. 

cych została tą swoistą nagrodą, premią państwową 
udobruchana. Ale dziś tym ludziom zabiera się nie 
tylko świadczenia alimentacyjne. Wkrótce zabierze 
się im również te 500+. I nie dziwcie się państwo, że 
kobieta obarczona 1 dzieckiem, samotnie je wycho-
wująca, którego tatuś nie widział i do którego się nie 
przyznaje…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął, Panie 
Senatorze. Ponieważ nie ma panów sekretarzy…)

Kończę zdanie. Jeszcze 5 minut.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja to przegapiłam. Już 

2 minuty temu minął czas.)
Aha. To już kończę.
Nie dziwcie się państwo, że ona ucieka w szarą 

strefę. Ona ma przed sobą 1 tysiąc zł straty lub 200 zł 
podwyżki. Każdy by uczynił tak jak ta samotna ko-
bieta. Będę kontynuował ten wątek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Rozumiem, że chce pan się jeszcze zapisać na 

5-minutowe wystąpienie. Tak czy nie?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Tak? Dobrze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Państwo 
Senatorowie!

Oczywiście jest oburzające, gdy jeden z rodzi-
ców nie płaci alimentów na swoje dziecko. To jest 
skandaliczna sytuacja. To jest sytuacja niezgodna 
z prawem i państwo jest obowiązane wyegzekwować 
zasądzone przez sąd alimenty. Jednak od lat, nie tylko 
w Polsce, ale w Polsce szczególnie, jest z tym ogrom-
ny problem. Państwo sobie z tym nie radzi, zawodzi 
rodziców, zawodzi dzieci i dlatego ma obowiązek 
o nie zadbać, gdyż nie jest w stanie pomóc rodzicom 
w odzyskaniu należnych dziecku pieniędzy. Jeżeli tak 
myślimy, a sądzę, że tak powinniśmy myśleć, to od 
razu przypomnijmy, że 2/3 osób… Prawdopodobnie 
tyle, bo nawet nie mamy danych. O to w ogóle też 
należałoby zadbać, żeby te dane mieć, i dziwię się 
ministerstwu, że nie zabiega o nie, ale może dlatego 
tak robi, że to jest sprawa wstydliwa. Bo z powodu 
progu, który jest wprowadzony, 2/3 tych rodzin, nie-
pełnych najczęściej, jest od razu z urzędu pozbawione 
prawa do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego 
i musi się borykać z tym problemem samodzielnie.
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(senator M. Augustyn) (Senator Mieczysław Augustyn: Panu sekreta-
rzowi?)

Tak, tylko zobaczę, czy podpisane wszystko… 
Tak, jest w porządku.

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, podpisane.)
Dobrze, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję serdecznie, Pani Marszałek.
Rzadko zabieram głos, ale są sprawy, o których 

trzeba mocno, głośno, a szczególnie powinniśmy to 
robić my, senatorowie. Ja jestem przekonany, że ta 
drażliwa sprawa i ten wielki wstyd Rzeczypospolitej 
przy naszej pomocy… Tu powinniśmy być wszyscy 
absolutnie zgodni i pod tym, co proponują moi po-
przednicy, pod tym, żeby porządkować tę sprawę, 
powinniśmy się podpisać oburącz.

Szanowni Państwo! Drodzy Senatorowie!
Popatrzmy, 13,5 miliarda zł, 13,5 miliarda zł nie-

ściągniętych pieniędzy i w tej kwocie 13,5 miliar-
da zł jest błaganie tych, którym jest bardzo ciężko. 
Mówimy: milion ludzi. To jest nasz wstyd w Europie. 
Jesteśmy niewydolnym państwem. Tak bardzo potra-
fimy opowiadać publicznie, od premiera po prezy-
denta, jacy my jesteśmy wielcy, jak my wiele robimy 
dla tego społeczeństwa. Milion ludzi, 13,5 miliarda.

Panie Ministrze, propozycja moich kolegów jest 
propozycją, która panu ułatwi. Zgadzam się z tym, 
co mówił przed chwilą pan senator, że nie będzie 
pan musiał żebrać, bo trzeba to załatwić raz na za-
wsze, systemowo. Każdy z nas senatorów dostał e-
-mailem taki list błagalny. Do nas wszystkich napisała 
Marzena Guz. Każdy z nas dostał tę tragedię. Ten 
list rozpaczy, proszę państwa, pokazuje absolutną 
niewydolność naszego państwa.

Powiem teraz jako przedsiębiorca. Przez 20 lat 
jako prezes firmy zapraszałem takich gości do siebie. 
Kiedy siadał naprzeciwko mnie, mówiłem mu tak: 
u mnie nie ma kombinowania, jeżeli chodzi o ali-
menty; możesz mnie poprosić o stworzenie lepszych 
możliwości zarobkowania, jestem w stanie je stwo-
rzyć, ale jeżeli chcesz kombinować, to tutaj tego nie 
znajdziesz. Żebym nie był źle zrozumiany, nie mówię 
tego państwu po to, żeby się chwalić przed państwem, 
tylko po to, żeby pokazać, że trzeba znaleźć system 
i presję. A przecież my mamy różne służby, które 
dawno mogłyby to załatwić. Tylko tak naprawdę ja 
też znam osoby publiczne, które wstydu nie mają, 
mienią się osobami publicznymi, a nie płacą, proszę 
państwa, podstawowych rzeczy, a jest to obowiąz-
kiem moralnym każdego ojca wobec swoich dzieci. 
A czy te osoby były napiętnowane? A skądże!

Kilkanaście lat pracowałem ze swoją firmą u na-
szych sąsiadów, w Niemczech. Proszę państwa, tam 

Naprawdę, przestańmy stawać tutaj co roku i mó-
wić, i spierać się o to, ile to ma być. Nie może być 
tak, że zniechęcamy samotne matki do pracy albo 
zmuszamy je do jakiegoś kombinowania. To nie są 
żadne pieniądze ten zarobek, dzielony na nią i na 
dziecko może powodować wykluczenie z dostępu…. 
Trzeba będzie, tak jak pan minister zapowiada, znowu 
przychodzić i znowu ustawowo ten próg podnosić. 
Nikt nie wie o ile, nikt nie wie kiedy… Skończmy 
z tym i powiążmy to z minimalnym wynagrodze-
niem. To nie jest dużo więcej, to nie jest nie wiadomo 
jaka suma. Proponujemy 55% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, a w przypadku, gdy dziecko jest 
niepełnosprawne – 75%. Tak patrzę po państwu sena-
torach… Przypuszczam, że dostajemy te same maile 
w tej sprawie, od tych samych rodziców, którzy piszą, 
że nie dość, że nie załapali się na 500+, bo był próg, 
to jeszcze ich zarobki prawdopodobnie przekroczą 
o parę złotych ten próg Funduszu Alimentacyjnego. 
I będą mieli dwa razy nic. Tak się nie powinno robić. 
Wydaje mi się, że ta propozycja jest jak najbardziej 
sensowna.

Druga poprawka, którą składam, to jest popraw-
ka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne. No, 
nie będę już wracał do tamtej, którą jako sprawoz-
dawca mniejszości przekazywałem… Ta dotyczy 
pewnego drobiazgu. Na skutek tego, że ustawy były 
procedowane równolegle, mają ten sam podpunkt 
w jednym z paragrafów. Nasze Biuro Legislacyjne 
proponuje, żeby to usunąć. Tak że zróbmy to, zrób-
my to. Nie jest tak, że coś nas bardzo nagli – mo-
żemy spokojnie to przeprocedować, zrobić raz 
systemowe rozwiązanie, systemowy ruch. I prze-
staniemy dzięki temu co chwilę kalkulować, a mini-
sterstwo zwolnione wreszcie zostanie z obowiązku 
– przepraszam za wyrażenie – wyszarpywania czy 
wręcz żebrania u ministra finansów pieniędzy ewi-
dentnie koniecznie potrzebnych dzieciom, których 
rodzice okazują się, najczęściej niestety mężczyźni, 
nieodpowiedzialni. Weźmy na siebie tę odpowie-
dzialność w imieniu polskiego państwa, bo te dzie-
ci – i po to jest cała polityka prorodzinna – są dla 
Rzeczypospolitej bardzo cenną wartością. Gdy od 
tej strony na to zagadnienie patrzymy, zyskujemy 
dodatkową motywację do tego, żeby wreszcie to 
przeprowadzić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Władysław Komarnicki…
(Senator Mieczysław Augustyn: A ja składam po-

prawki.)
Dobrze.
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(senator W. Komarnicki) przypisanych rodziców. U nas jest rekord związków 
nieformalnych, w których dzieci nie posiadają ro-
dziców. Ba, nie widziały ich i nie zobaczą, i to nie 
tylko w postaci fizycznej, ale nawet, że tak powiem, 
w postaci alimentacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że 
polityka prodemograficzna musi ujmować nie tylko 
pozytywne tendencje inspirujące do powiększania 
rodziny, ale i hamulce, które temu przeszkadzają.

I teraz wreszcie, bo czas mi pozwala, o tym, co 
jeszcze system, o którym mówimy, zawiera. Otóż 
zawiera rzeczy bardzo nieprzyjemne, których opo-
zycjonista, zwłaszcza totalny, nie powinien zgłaszać. 
Mamy świadomość, że ta walka powinna być otwarta, 
a nie prowadzona tylko siłami rządu, samorządu, któ-
ry właściwie dzisiaj jest tym głównym dysponentem. 
Bo warto zwrócić uwagę, że to jest jedyny fundusz, 
który, że tak powiem, nie ma twarzy, nie ma przypisa-
nej do niego osoby fizycznej. To jest zapis w budżecie. 
Nikt się nim nie zajmuje. My wszyscy bezkrytycznie 
przyjmujemy, że to ma być 1,5 miliarda, a później 
czekamy, patrzymy, czy gmina to wszystko rozwiąże. 
To też jest w tych w propozycjach. My proponujemy 
zresztą, żeby było tak, jak w innych państwach, gdzie 
taki fundusz niejako ma twarz, ma gospodarza.

Ale wracam do tego, że nawet zmiana systemu 
z tego obecnego, sądowo-komorniczego – nie do 
objęcia taką falą – na inny system, powiedziałbym, 
sądowo-administracyjny, nie załatwia problemu. Nie 
załatwi do końca całego problemu – z góry to mówię 
– natomiast stworzy obstrukcję w przypadku osób, 
o których mówił tak ładnie pan senator Komarnicki, 
w końcu pracodawca.

Właśnie, zacznijmy od tego. Niedawno państwo – 
pani minister, pan też – przegłosowali moją poprawkę, 
która wydłuża ściganie alimentów z 3 do 10 lat. Dziś 
przez 3 lata można przeczekać, przeżyć bez płacenia 
alimentów w Wielkiej Brytanii czy nawet w Polsce 
– to nie jest trudne – by potem już zrzucić z siebie 
zobowiązania alimentacyjne.

Co dalej proponuję? Wydłużenie, tak, ale, proszę 
państwa, zacznijmy też od nas, od ciał przedstawi-
cielskich w Sejmie, w Senacie, w radach, przez urzęd-
ników, przez zawody zaufania publicznego. Chodzi 
o wprowadzenie do różnych przepisów przesłanki 
wyłudzania pieniędzy – bo tak to można nazwać – 
z Funduszu Alimentacyjnego jako wykreślającej nas 
z listy osób godnych zaufania. To nie jest trudne. Albo 
płacisz, albo… W końcu ślubujemy zobowiązania 
wobec prawa, a tym bardziej wobec dzieci.

Następna sprawa. Nie ma u nas, zwłaszcza na wsi 
– a tam też są ludzie, rolnicy, którzy nie płacą alimen-
tów – obciążania kapitału, gospodarstwa hipoteką. 
Przedsiębiorstwa nie mogą być obłożone. Ja rozu-
miem, że nie można ich za pośrednictwem komornika 
mordować, ale przecież można zabezpieczać udziały 
w tych gospodarstwach, czy to rolnych, czy innych.

takiemu gościowi nie podaje się ręki, tam w stosunku 
do takich ludzi stosuje się ostracyzm, napiętnowanie 
w środowisku. Nie do pomyślenia jest coś takiego, jak 
u nas. Milion ludzi, a my się jeszcze zastanawiamy, 
jak to ugryźć.

Ja tak nie śledziłem wskaźników, ale mogę panu 
podziękować, Panie Ministrze, jeżeli rzeczywiście 
jest taki progres. Tyle że on nie załatwia… Nie ma 
systemu, Panie Ministrze, a ten system trzeba stwo-
rzyć. Nas stać na to, żeby rano prokuratorzy biegali 
za KOD-owcami, nas stać na to, żebyśmy rano de-
monstrantów wyciągali i karali, ale nie stać nas na 
to, żebyśmy zrobili to, co do państwa należy. To jest 
wstyd i hańba naszego państwa!

Na zakończenie chciałbym prosić, Panie Ministrze, 
żeby poprawki moich przedmówców, senatorów zo-
stały potraktowane poważnie. To jest naprawdę po-
moc dla pana, żeby w resorcie finansów zrozumieli, 
że jest to problem ogólnopolski. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski, drugie wystąpienie. Proszę 

bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To bardzo dobrze, że występuję po senatorze 

Komarnickim, bo on prowokuje mnie do powiedze-
nia o tych elementach planu, który jest opracowany 
w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
i który nie jest przyjmowany przez żadne z mini-
sterstw, ani pańskie, Panie Ministrze Szwed, ani tym 
bardziej ministra Ziobry.

A warto tu powiedzieć, kierując to do tych wszyst-
kich, również mnie, którzy popierają politykę demo-
graficzną, że rozwiązanie tego systemu to jest też 
element polityki prodemograficznej. Bo jak mogą 
się zachowywać rodzicielki czy ogólnie rodziciele 
w warunkach, gdy państwo, gwarant rodziny pozwala 
w tak wielkiej mierze na ucieczkę od zobowiązań 
zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, w konstytucji 
i w ustawach stanowionych? Ileż matek zdecyduje się 
na to, żeby rodzić kolejne dzieci?

A na ten wstyd nie składa się, bynajmniej, tylko 
działanie władz publicznych, wielu rządów. Na ten 
wstyd składa się też to, czego w Europie nie ma. Jeśli 
nawet w Danii jest bardzo dużo rozwiedzionych ro-
dzin – ale nie tylko w Danii, w wielu krajach Europy 
Zachodniej, jest nawet tendencja narastająca – to jed-
no tam jest na wyższym poziomie, to, że dzieci mają 
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(senator J. Rulewski) Przecież dziecko w tym systemie… Już kończę. 
Ostatnie zdanie. Dziecko w tym systemie jest trak-
towane tak samo jak zdrowe, a to jest nieprawda. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dzię-

kuję.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym złożyli panowie senatorowie Mieczysław 
Augustyn oraz Jan Rulewski.

Do protokołu nic nie było? Nie. Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie.)
Dziękuję bardzo.
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. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem 
oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1045, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1045 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić państwu podsumo-

wanie pracy Komisji Zdrowia, która, tak jak pani 
marszałek powiedziała, miała wydać opinię o ustawie 
o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowa-
niem oraz listami oczekujących na udzielenie świad-
czenia opieki zdrowotnej.

Zasadniczym, podstawowym celem tej ustawy 
jest doprecyzowanie zasad wystawiania skierowania 
w postaci elektronicznej, które już przyjęło się nazy-
wać e-skierowaniem, i posługiwania się nim w syste-
mie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, a także, oprócz tego, zmiana 

Dalej, proszę państwa. Coś takiego było, powróć-
my do tego: nie ma paszportu, jeśli nie zostawi się 
zabezpieczenia dla dzieci pozostających w kraju.

Dalej: kwestia tego, że z emerytury i renty nie 
będzie można ściągać, bo ona będzie mała. No, to 
zrozumiałe, że jeśli ktoś się uchylał, to uchylał się 
tak, by nie zarabiać dużo. Wobec tego ja proponuję 
zajmować kapitał emerytalny.

I wreszcie to, co jest w prawie pracy. Otóż tam są 
przewidziane grzywny w celu wykonania obowiązku, 
np. dotyczącego wynagrodzenia czy wykonania naka-
zu uniknięcia niebezpieczeństwa w pracy. W PiP to 
wystawia inspektor. Czemu u nas nie może tak być?

I wreszcie zagadnienie – już ostatnie, proszę 
państwa – o którym tu jeszcze nie mówiłem. Nikt 
tak naprawdę nie wie – choć może pan minister 
jeszcze to sprostuje w swojej kolejnej wypowiedzi 
– w jakiej wielkości my wspieramy inne państwa 
w zakresie alimentacji. Jak wiadomo, z alimentów 
państwowych może korzystać osoba, która nie jest 
w stanie wskazać miejsca pobytu pracującego poza 
granicami państwa. Komornik tam też nie dotrze, 
mimo wzajemnych ustaleń prawnych między pań-
stwami Unii Europejskiej. Ale sąd orzeka zawsze, 
kiedy się wskaże miejsce pobytu i miejsce pra-
cy… Ponieważ jednak czasem trudno je znaleźć, 
to państwo polskie niejako przejmuje zobowiązania 
pracownika – czytaj: podatnika – Polaka, który, 
rzecz ujmując obrazowo, pracuje na rzecz królowej 
brytyjskiej czy pani Merkel. Czyli to my za nich 
płacimy. Chciałbym wiedzieć, Panie Ministrze, jak 
szerokie jest to zjawisko. Chciałbym to wiedzieć 
od ministra sprawiedliwości, który tymi spra-
wami jako koordynator się zajmuje. Chciałbym 
wierzyć, że w ramach naszej koncepcji Fundusz 
Alimentacyjny… że biuro będzie się takimi sprawa-
mi zajmować, będzie liczyć, będzie ścigać, będzie 
podpisywać umowy. A niemała jest liczba takich 
uchylających się ludzi, my ich zastępujemy.

No i wreszcie ostatnie zagadnienie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 

minęło 5 minut.)
Pani na pewno mi tę przysługę zrobi…
Pomijacie, proszę państwa, rzecz najbardziej przy-

krą i wstydliwą…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ech…)
…tzn. kwestię dzieci niepełnosprawnych. To są 

dzieci, które wychowuje matka samotnie wychowu-
jąca to dziecko, na ogół niepracująca, bo musi się 
nim zajmować…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…do tego ma zwiększone potrzeby, uznane przez 

sąd.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) waniu została poddana wspomniana poprawka, zno-
sząca obowiązek codziennego raportowania kolejki 
na rzecz co najmniej cotygodniowego raportowania 
kolejki, a także wprowadzająca kilka takich porząd-
kowych, wynikających z tego zmian. Ta poprawka 
uzyskała większość. Następnie została poddana pod 
głosowanie cała ustawa wraz z tą poprawką i uzyskała 
ona większość głosów w komisji.

W związku z tym wszystkim zwracam się do 
Wysokiego Senatu w imieniu komisji o przyjęcie 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-
-skierowaniem oraz listami oczekujących na udziele-
nie świadczenia opieki zdrowotnej wraz z poprawką. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

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

Jest dzisiaj z nami przedstawiciel rządu, pan 
minister Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Dobrze.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zabrać glos bardzo krótko, ponieważ 

jeżeli chodzi o sam przedmiot tej ustawy, to temat 
został bardzo wyczerpująco przedstawiony przez 
pana senatora Radziwiłła. Chciałbym tylko wyjaśnić, 
ponieważ rzeczywiście ta ustawa została przez komi-
sję przyjęta z poprawką. I chciałbym z tego miejsca 
uzasadnić, dlaczego rząd nie popiera poprawki o tej 
treści.

Otóż, Szanowni Państwo, obecnie Narodowy Fundusz 
Zdrowia za pośrednictwem portalu, na stronie: terminy-
leczenia.nfz.gov.pl, udostępnia wszystkim zainteresowa-
nym informacje o tym, kiedy jest najbliższy termin udzie-
lenia świadczenia danego rodzaju. I nawet pozwoliłem 
sobie przed wejściem na mównicę sprawdzić, jaka jest 
aktualność tych danych. Mamy dzisiaj 13 grudnia. Bardzo 

zasad tworzenia i monitorowania list oczekujących 
na świadczenia opieki zdrowotnej, czyli kolejek do 
świadczeń zdrowotnych. Ustawa ta nowelizuje czy 
modyfikuje 10 ustaw. Najistotniejsze zmiany to zmia-
ny w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie 
o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Z takich istotnym kwestii… Ustawa w znacznej 
mierze ma charakter, można powiedzieć, techniczny, 
który ma umożliwić płynne wprowadzenie najpierw 
pilotażu, a następnie upowszechnienia stosowania 
elektronicznych skierowań, a także usprawnić funk-
cjonowanie kolejek. Można powiedzieć, że ma też 
dostosować to wszystko do coraz szerszego stoso-
wania cyberrozwiązań w systemie służby zdrowia, 
pod takim, że się tak wyrażę, parasolem głównie tzw. 
platformy P1.

Oprócz tego, a w zasadzie żeby to wspierać, usta-
wa przewiduje także pewne wsparcie dla jednej gru-
py podmiotów w systemie służby zdrowia, jaką są 
apteki, zarówno te indywidualne, jak również apteki 
będące własnością podmiotów takich jak np. spółki. 
To wsparcie to 3 tysiące 500 zł ulgi podatkowej na 
stanowisko w aptece w celu odliczenia wydatków, 
które są związane właśnie z dostosowaniem się do 
informatyzacji w służbie zdrowia. Tak jak powie-
działem, ustawa wprowadza również różnego rodzaju 
techniczne przepisy dotyczące kolejek.

Ustawa przez większość członków komisji była 
oceniona wysoko. Docenia się, że jest to kolejny krok 
w kierunku informatyzacji służby zdrowia, która po-
rządkuje wiele różnych elementów, poprawia jakość 
opieki, no i – to też ważne – umożliwia planowanie 
i kontrolę tego, co się dzieje w systemie służby zdro-
wia.

Można powiedzieć, że dyskusja ogniskowała się 
wokół 2 spraw. Jedna to kwestia możliwości odliczenia 
nakładów na informatyzację dla innych podmiotów 
w systemie służby zdrowia, dla świadczeniodawców. 
Taka poprawka była zresztą zgłaszana również na 
poziomie Sejmu, ona nie uzyskała poparcia w Sejmie. 
No i druga rzecz, która została tutaj wprowadzona 
i też była dyskutowana, to obowiązek codziennego 
raportowania o kolejce przez świadczeniodawców 
mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
w miejsce dotychczas istniejącego obowiązku takiego 
raportowania raz na tydzień.

Skracając już moje sprawozdanie, chcę powie-
dzieć, że właśnie odnośnie do tego drugiego rozwią-
zania została zgłoszona poprawka. Komisja najpierw 
głosowała nad wnioskiem zgłoszonym przez prze-
wodniczącego i popieranym przez przedstawiciela 
rządu, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. Wniosek 
ten nie uzyskał większości. W związku z tym głoso-
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(podsekretarz stanu J. Cieszyński) Senator Tomasz Grodzki:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pozwoliłem sobie zabrać głos, mimo że pora już 

późna, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Zdrowia miało miejsce zdarzenie, które może powin-
no być zwyczajne, ale w realiach tej kadencji było 
do pewnego stopnia wyjątkowe. Wielokrotnie i z tej 
trybuny, i gdzieś indziej słyszeliśmy, że zdrowie po-
winno być ponadpartyjne, apolityczne, w ogóle nie 
powinno dotykać polityki. I należy się z tym zgodzić. 
W związku z dyskusją na temat ustawy pożytecznej, 
dobrej, ale takiej, od której zależy sprawność systemu 
– pewne przeciążenie personelu, pewne doposażenie 
informatyczne… Dopiero jak to wszystko razem zagra, 
będzie działało dobrze. Dlatego zgłaszaliśmy popraw-
ki stricte merytoryczne, które przedstawił w swoim 
dokładnym sprawozdaniu pan senator Radziwiłł. Te 
poprawki zyskały aprobatę po stronie partii rządzącej, 
jak i po stronie opozycji, co nie zdarza się, przyznacie 
państwo, często, a wynika to z jednej prostej przy-
czyny – były to poprawki absolutnie pragmatyczne, 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowiska. 
I dlatego ogromnie prosimy, aby te poprawki, które nie 
burzą systemu, które nie odejmują niczego tej ustawie, 
uwzględnić. Powtarzam, iż nieczęsto się zdarza, że na 
posiedzeniu komisji i jedna, i druga strona są zgodne 
co do tego, że poprawki uczynią ustawę lepszą.

Nie zyskała uznania poprawka, którą zgła-
szałem, mówiąca o tym, aby minister właściwy 
do spraw zdrowia mógł dofinansować w 2019 r. 
w formie dotacji celowej do kwoty 50 milionów 
tego, o czym wspomniał pan minister… Chodzi 
o to, żeby wyrównać, że tak powiem, szanse in-
formatyczne tych, którzy są dobrze doposażeni, 
i tych, którzy są gorzej wyposażeni informatycznie. 
W szczególności mam tu na myśli ambulatoryjną 
opiekę specjalistyczną, która jest mocno dociążona, 
a w pewnym sensie jest piętą achillesową całego 
systemu. Nie chcę rozwijać tego wątku. Ci, któ-
rzy korzystają z pomocy specjalistów, i ci, którzy 
w tych poradniach pracują, doskonale o tym wie-
dzą. Dlatego zgłaszam poprawkę mówiącą o tym, 
aby przeznaczyć określoną kwotę, do 50 milio-
nów, na usprawnienie, w celu zakupu urządzeń 
informatycznych i oprogramowania oraz na koszty 
niezbędnego szkolenia w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami itd. I prośba, aby 
również tę poprawkę, obok tych bardzo sensownych 
i celowych poprawek, o których mówił pan senator 
Radziwiłł, uwzględnić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

popularnym rodzajem porady, budzącym szczególnie 
duże zainteresowanie pacjentów, jest porada endokryno-
logiczna. I, Szanowni Państwo, według danych, które są 
obecnie dostępne na tymże portalu – danych przedstawia-
nych przez samych świadczeniodawców – najbliższa data, 
kiedy można taką poradę uzyskać na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, to jest 5 grudnia tego roku. Brzmi 
absurdalnie, ale taka jest niestety jakość danych i ofiarą 
tej niskiej jakości danych padają pacjenci. I ze względu 
na to w propozycji, którą przyjął rząd i uchwalił Sejm, 
zawarta została taka zasada, że informacje o najbliższych 
wolnych terminach są podawane każdego dnia. Czyli ta 
informacja jest maksymalnie aktualna. Ale jednocześnie, 
mając na uwadze fakt, że pomimo znacznych wysiłków 
rządu w zakresie wsparcia informatyzacji systemu ochro-
ny zdrowia wciąż są takie punkty na mapie zdrowotnej 
Polski, gdzie możliwości techniczne czyniłyby wypełnia-
nie takiego obowiązku raportowania każdego dnia wyjąt-
kowo uciążliwym, wprowadziliśmy możliwość udzielenia 
przez dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 
takiej – jak by to powiedzieć, no nie chcę mówić ulgi – 
czasowej możliwości stosowania obecnej zasady, czyli 
cotygodniowego raportowania. I w naszej ocenie to jest 
lepsze podejście, ponieważ zasadą generalną będzie wła-
śnie to raportowanie codzienne. Ono dla każdego pod-
miotu, który dysponuje systemem gabinetowym, będzie 
tak naprawdę szansą na zapewnienie aktualnych danych. 
A w przypadku sytuacji, kiedy tych możliwości tech-
nicznych nie ma, będzie też opcja, żeby z dnia na dzień 
taki dodatkowy obowiązek nie powstawał, ponieważ – 
tak jak już mówiłem, Szanowni Państwo – to nie jest 
coś, co interesuje przede wszystkim ministra, to nie jest 
coś, co interesuje przede wszystkim Narodowy Fundusz 
Zdrowia, to jest informacja, która przede wszystkim trafia 
do pacjenta. I w naszej ocenie jest niezwykle istotne, aby 
ta informacja była jak najbardziej wiarygodna. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nie ma chęt-

nych.)
Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  

z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) powiednie osoby o obowiązku złożenia oświadczenia 
lustracyjnego, będzie wojewoda. Kto nie dopełni obo-
wiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, straci 
swoją posadę – tak to nazwę. Jednocześnie stosowny 
paragraf tej ustawy powiada, że mimo tego, że niektó-
re osoby wcześniej złożyły oświadczenie lustracyjne, 
to wprawdzie po raz wtóry nie muszą tego czynić, ale 
muszą wojewodę poinformować, że takie oświadcze-
nie lustracyjne zostało złożone.

We wtorek, czyli 12 grudnia, Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej debatowa-
ła nad tą ustawą i jednogłośnie przyjęła wniosek, aby 
tę ustawę przyjąć bez poprawek, o co też wnoszę do 
Wysokiego Senatu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową. Przedstawiciel rządu… Nie ma przedsta-
wiciela rządu, jest w drodze. Miał być z nami pan 
minister Paweł Szefernaker z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Czy są pytania do pana ministra?
Rozumiem, że nie będzie. Dobrze.
To w takim razie nie czekamy na pana ministra.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Komunikaty, Panie Senatorze Sekretarzu.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na sześćdziesiątym ósmym posiedze-
niu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o grobach weteranów walk o wolność i nie-
podległość Polski odbędzie się w dniu jutrzejszym 
o godzinie 8.30 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Tomasz Grodzki.

Pan senator już złożył… Tak?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Tak.)
Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1041, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1041 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, panią 
senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:
Szanowna Pani Marszałek! Panowie Senatorowie 

w liczbie 4!
Mam zaszczyt przedstawić bardzo prostą…
(Senator Jerzy Czerwiński: A ja?)
Przepraszam, w liczbie 6, bo przecież muszę po-

liczyć i marszałka… panią marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Razem z panią sena-

tor jest 7 osób.)
Tak, 7. To taka dygresja.
Chcę przedstawić stosunkowo prostą ustawę, któ-

rej treść dotyczy właściwie tego, że do osób pełnią-
cych funkcje publiczne zostali włączeni członkowie 
zarządu, skarbnik i sekretarz związku metropoli-
talnego, ponieważ dopiero w roku 2017, w połowie 
roku taki związek metropolitalny na mocy ustawy 
został stworzony i jest to Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia. Do tego właściwie sprowadza się nowela 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990, która 
jest z 18 października 2006 r.

I w zasadzie tutaj już nic więcej nie ma do dodania 
oprócz tego, że osobą, która będzie zawiadamiała od-
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(senator sekretarz R. Dowhan) Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty 
do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej odbę-
dzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.45 w sali 
nr 179.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.

i Administracji Państwowej w sprawie wniosków 
do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych odbędzie się jutro o godzinie 
8.45 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na sześćdziesiątym ósmym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych odbędzie się w piątek, 
14 grudnia, o godzinie 8.15 w sali nr 182.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 55)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc i Adam Bielan oraz marszałek Stanisław 
Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam posie-
dzenie.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry 
Państwa Polskiego.

Pragnę serdecznie powitać obecnego na posiedze-
niu sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, pana 
Rafała Dębowskiego… (Oklaski) …witam bardzo ser-
decznie – oraz pozostałych przedstawicieli Naczelnej 
Rady Adwokackiej.

Przypominam… Proszę o brawa dla naszych go-
ści. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 1018, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1018 S.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Są go-

ście na sali, będziemy podejmować uroczystą uchwa-
łę. Bardzo proszę o ciszę.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Szanowni Goście! Koledzy 
Mecenasi! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić projekt 
uchwały, która została przyjęta w czasie posiedzenia 
komisji jednomyślnie. Jeżeli mogę już do tego przy-
stąpić, to ją odczytam.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
14 grudnia w 100. rocznicę dekretu Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu 
tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

24 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski wydał dekret w przedmiocie statutu tym-
czasowego Palestry Państwa Polskiego. Ten wybit-
ny twórca odrodzonej państwowości polskiej, który 
przez wiele lat swego życia był prześladowany i ska-
zywany za działalność niepodległościową, doskona-
le rozumiał rolę wolnego i niezależnego adwokata 
broniącego człowieka w konfrontacji z przemożną 
władzą państwa.

Statut był nowoczesną regulacją ustanawiającą 
dwustopniowy samorząd adwokacki, z radami ad-
wokackimi, Naczelną Radą Adwokacką i własny-
mi sądami dyscyplinarnymi, gwarantującą wolność 
słowa w wykonywaniu zawodu przez adwokata oraz 
ochronę tajemnicy zawodowej. Stanowił, iż adwo-
kat powinien być rzecznikiem prawa i słuszności. 
Te rozwiązania sprzyjały pełnieniu funkcji pełno-
mocników i obrońców, ale także dużej aktywności 
w sferze publicznej.

Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację 
i kodyfikację prawa II Rzeczypospolitej, które odzie-
dziczyło po zaborach kilka różnych systemów praw-
nych. Tworzyli polskie sądownictwo, administrację, 
rozwijali naukę prawa jako wykładowcy uniwersytec-
cy oraz tworzyli prawo jako posłowie i senatorowie. 
Pierwszym ministrem sprawiedliwości, powołanym 
jeszcze przez Radę Regencyjną, został adw. Stanisław 
Bukowiecki, który od 1919 do 1939 r. piastował urząd 
prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z adwokatury wywodzili się pierwsi preze-
si Sądu Najwyższego w latach 1922–1939. Adw. Jan 
Kanty Steczkowski oraz adw. Jan Kucharzewski zo-
stali premierami rządu. Adwokaci II Rzeczypospolitej 
angażowali się w politykę, rozumiejąc ją jako podjęcie 
realnego wpływu na kształt ustawodawstwa polskiego 
i służbę publiczną. Posłami na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej i senatorami byli między innymi adw. Wojciech 
Trąmpczyński (marszałek Sejmu Ustawodawczego 
i marszałek Senatu), adw. Wacław Makowski (mar-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego  

o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

(senator sprawozdawca Z. Cichoń) (Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze.)

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Maria Koc: Obecnie senatoro-

wie…)
Jeżeli mogę, Pani Marszałek, chciałbym jeszcze 

dodać dwa słowa.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, oczywiście. 

Proszę.)
Przede wszystkim chciałbym podziękować kole-

żankom i kolegom, którzy tak gremialnie podpisali się 
pod projektem tej uchwały. Oczywiście z racji tempa, 
w jakim działamy, nie zdążyłem do wszystkich do-
trzeć, ale muszę powiedzieć, że nikt mi nie odmówił 
i wszyscy z chęcią się podpisywali. Ale wiele osób 
nie zdążyło się podpisać. Pan senator Zientarski i pan 
senator Pociej też chcieli złożyć podpisy, niestety roz-
minęliśmy się, ale oni również są niejako sygnatariu-
szami tego wniosku, tak jak, mam nadzieję, wiele, 
wiele innych osób, do których nie zdążyłem jeszcze 
wtedy dotrzeć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców – a przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania senatora Zbigniewa Cichonia.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym panu senatorowi bardzo podzięko-

wać, bo uważam że ta uchwała jest bardzo trafna 
i bardzo słuszna. Żałuję, że nie miałem okazji pod-
pisać się pod jej projektem, podobnie jak panowie 
mecenasi Zientarski i Pociej.

Moje pytanie jest następujące. Otóż, jak wiadomo, 
Polska powstawała z 3 zaborów, z 3 różnych syste-
mów administracyjno-prawnych. Proszę mi powie-
dzieć, bo tego nie wiem: czy dekret określał sposób 
działania samorządu adwokackiego – mówię o de-
krecie naczelnika państwa – i czy określał procedurę 
wchodzenia do zawodu adwokata? Czy zawierał on 
jakieś przesłanki, czy tylko ograniczył się do takiej, 
powiedziałbym, zewnętrznej formy uwzględnienia 
faktu, że adwokaci mają potrzebę utworzenia swojego 
zawodowego samorządu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

szałek Sejmu), adw. Zbigniew Stypułkowski i adw. 
Stanisław Car (marszałek Sejmu).

Adwokaci stanowili większość członków Komisji 
Kodyfikacyjnej, której inicjatorem był krakowski po-
seł adw. Zygmunt Marek.

Adwokaci złożyli ogromną daninę krwi w czasie 
II wojny światowej, ponad połowa z nich straciła 
życie, w tym przeszło 90% aplikantów adwokac-
kich izby warszawskiej zginęło w czasie Powstania 
Warszawskiego. Działali w konspiracji w różnych 
formach, w tym także uczestnicząc we władzach 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. 
Pierwszym Delegatem Rządu na Kraj był przedwo-
jenny prezydent Poznania, adw. Cyryl Ratajski, dele-
gatami byli także adw. Stefan Korboński i adw. Adam 
Bień (wówczas jeszcze sędzia). Adw. Władysław 
Raczkiewicz został Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie, adw. Stanisław Szurlej peł-
nił obowiązki naczelnego prokuratora wojskowego 
i szefa polskiego sądownictwa wojskowego.

Swą misję adwokaci kontynuowali po II wojnie 
światowej w warunkach ustroju totalitarnego. Bronili 
z odwagą w procesach politycznych uczestników 
wydarzeń 1956, 1968, 1970, 1976 r. i po ogłoszeniu 
stanu wojennego w 1981 r. Czynili to, nie bacząc na 
konsekwencje, niekiedy z pozbawieniem prawa do 
wykonywania zawodu włącznie.

Do historii przeszły znakomite mowy obrończe 
adw. Stanisława Hejmowskiego oraz innych, szcze-
gólnie z okresu stanu wojennego. Występowali także 
w roli pełnomocników pokrzywdzonych i ich rodzin 
oraz oskarżycieli posiłkowych, w tym w najgłośniej-
szym procesie przeciwko mordercom ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Po upadku systemu komunistycznego czynnie 
włączyli się w budowę demokratycznego państwa 
prawa, piastując stanowisko premiera rządu – adw. 
Jan Olszewski i pełniąc funkcje parlamentarzystów 
oraz założycieli różnych stowarzyszeń i fundacji. Adw. 
Marek Antoni Nowicki został członkiem Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka, istniejącej obok Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu, działającej przy Radzie 
Europy, do której wstąpiliśmy 26 listopada 1991 r.

Adwokaci zaświadczyli swymi życiorysami, że 
pozostają wierni swojemu powołaniu świadczenia 
pomocy nie tylko ludziom, ale i Ojczyźnie, będąc 
rzecznikami prawa i słuszności, jak stanowił dekret 
Naczelnika Państwa.

Senat pragnie uczcić ten akt i wiernych mu ad-
wokatów, podejmując niniejszym uchwałę w stulecie 
jego podpisania przez Józefa Piłsudskiego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. (Oklaski)
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wnioskodawca główny, czyli pan senator Cichoń… 
Doszliśmy, jak to adwokaci, do konsensusu i przyjęli-
śmy bez problemów tekst jednolity projektu uchwały, 
który jest przedmiotem dzisiejszej prezentacji.

Uczestniczyliśmy w uroczystości na Zamku 
Królewskim z okazji 100-lecia adwokatury. Ten 
dekret naczelnika państwa statuował palestrę… 
I słusznie podkreślono w treści uchwały, że naczel-
nik państwa, Józef Piłsudski, doskonale rozumiał rolę 
wolnego i niezależnego adwokata broniącego czło-
wieka w konfrontacji z przemożną władzą państwa. 
W statucie palestry mowa jest o tym, iż adwokat po-
winien być rzecznikiem prawa i słuszności.

Szanowni Państwo, chciałbym nieco szerzej po-
wiedzieć o tym, co tutaj z racji istoty tej projektowa-
nej uchwały zostało tylko zasygnalizowane – o po-
stawie adwokatów po II wojnie światowej. Byliśmy 
świadkami… Pan senator Cichoń i ja mamy podobną 
drogę adwokacką, jesteśmy z tego samego rocznika. 
Dojście do zawodu adwokackiego to rzeczywiście 
było takie, można powiedzieć, ukoronowanie karie-
ry prawniczej szeroko pojętej, bo dopiero po zdaniu 
egzaminu sędziowskiego można było się dostać na 
aplikację adwokacką. Trzeba było odbyć 3-letnią apli-
kację zakończoną egzaminem adwokackim i wtedy 
można było się wpisać, można było uzyskać wpis… 
Po egzaminie sędziowskim można było uzupełnić 
egzamin w izbie radcowskiej – ja tak zrobiłem, co 
prawda na to był już ostatni rok – wtedy to był jeszcze 
Państwowy Arbitraż Gospodarczy, i można było uzy-
skać tytuł radcy prawnego, ale nawet będąc wpisanym 
na listę radców prawnych, trzeba było odbyć 3-letnią 
aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwo-
kackim. Nie będę dyskutował na temat słuszności 
zmian, bo nie o to chodzi, ale powiem, że adwokaci 
to były osoby zawsze bardzo dobrze przygotowane 
do zawodu.

Wielu adwokatów, w tym pan senator Cichoń, ja 
również, broniło w stanie wojennym, reprezentowało 
Kościół w trudnych wówczas czasach. I rzeczywiście 
czuliśmy, że jesteśmy reprezentantami ludzi, praw 
jednostki z istoty zawsze najsłabszej w stosunku do 
machiny państwa. Od tego jest adwokat, żeby w spo-
sób odważny stawał za tym najmniejszym, bez wzglę-
du na konsekwencje. Chcę podkreślić, bo tego w tej 
uchwale nie ma, chociaż jest napisane, że po upadku 
systemu komunistycznego adwokaci czynnie włą-
czyli się w budowę demokratycznego państwa, mówi 
się o Janie Olszewskim, premierze rządu, słusznie, 
i… „Pełniąc funkcję parlamentarzystów oraz zało-
życieli różnych stowarzyszeń”… Wspomniany jest 
też Marek Antoni Nowicki jako członek Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka. Ale ja chciałbym nawią-
zać do współczesności, bo bez współczesności też 
nie można mówić o roli adwokatury w jej stuleciu, 
w całości tego okresu.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, dekret rzeczywiście objął całą 
wskrzeszoną Polskę, która, przypominam, odziedzi-
czyła nawet nie 3 systemy prawne – mieliśmy, nieste-
ty, 3 zaborców – ale 5 systemów prawnych, bo obok 
tego jeszcze było prawo węgierskie i francuskie, czyli 
Kodeks Napoleona, który obowiązywał na terenie 
byłego zaboru rosyjskiego. Stąd też moja wzmianka 
o pracach adwokatów w Komisji Kodyfikacyjnej RP, 
która powstała z inicjatywy krakowskiego adwokata 
Zygmunta Marka.

Jeżeli chodzi o przesłanki co do wpisu na listę 
adwokatów, to one były sprecyzowane, określone. 
Oczywiście wymagano ukończenia uniwersyteckich – 
podkreślam: uniwersyteckich – studiów prawniczych. 
Jak wiadomo, tam było dziedziczenie jeszcze po sys-
temie zaborczym, tak że różnego rodzaju uniwersy-
tety kończyli polscy adwokaci w tym czasie. Bardzo 
często był to Berlin czy Lipsk, jeśli chodzi o zabór 
niemiecki. Jeśli chodzi o zabór rosyjski, to często był 
to Petersburg, a jeśli chodzi o zabór austriacki, no to 
oczywiście Lwów, Wiedeń i Uniwersytet Jagielloński. 
Tak że te wymogi były sprecyzowane. Oczywiście 
wymagano nie tylko ukończenia studiów, ale i zda-
nia egzaminu sędziowskiego. Taka praktyka istniała 
zresztą bardzo długo. Ja jestem z tego pokolenia, kie-
dy najpierw należało ukończyć aplikację sędziowską, 
potem jeszcze 3-letnią aplikację adwokacką i dopiero 
potem, po zdaniu tych 2 egzaminów, zostawało się 
adwokatem. Tak że adwokat był dużo lepiej przy-
gotowany do zawodu aniżeli sędzia, o czym warto 
wspomnieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Zientarskiego.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni 

Panowie Adwokaci, Przedstawiciele Naczelnej Rady 
Adwokackiej!

Miałem możliwość, zaszczyt, tak jak wielu sena-
torów, pracować nad projektem uchwały w Komisji 
Ustawodawczej, gdzie został powołany specjalny 
zespół. Również pani senator Sztark, oczywiście 
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(senator P. Zientarski) konaniami, swoim istotnym wkładem w odbudowę 
niepodległego państwa polskiego.

Ja świadomie pytałem pana mecenasa, pana se-
natora Cichonia, o te systemy prawne. To prawda, 
że ten system był w sumie bardzo skomplikowany. 
Jednym z największych osiągnięć budowniczych 
II Rzeczypospolitej było to, że skutecznie i szybko 
potrafili oni zintegrować państwo polskie. Zintegrowali 
różne systemy administracyjne, różne poziomy rozwo-
ju gospodarczego, różne kwestie społeczne i zbudowali 
jednolite państwo polskie. W ówczesnych realiach było 
to wielonarodowe, ale jednolite państwo polskie.

Ale chciałbym też zwrócić uwagę na inną rzecz. 
Otóż poza przywołanymi przez pana senatora wybit-
nymi parlamentarzystami, wybitnymi prawnikami 
i wybitnymi działaczami społecznymi warto też przy-
pomnieć kilka innych nazwisk adwokatów, którzy 
mieli niezwykły wkład w odbudowę państwa polskie-
go. I warto również podkreślić, że marszałek Józef 
Piłsudski był szczególnie przywiązany do tej grupy 
zawodowej i mówił o niej ze szczególnym uznaniem, 
m.in. z tego powodu, że to adwokaci jako elita polska, 
elita kulturalna, elita społeczna, w pewnym sensie też 
ekonomiczna, w sposób niezwykle aktywny uczestni-
czyli w procesach, które doprowadziły do odzyskania 
przez państwo polskie niepodległości. Myślę tutaj nie 
tylko o samym roku 1918, ale i o różnych inicjatywach 
politycznych, społecznych, które poprzedzały wyda-
rzenia z listopada 1918 r.

Chciałbym przywołać tutaj pamięć chociażby 
pana mecenasa Józefa Chacińskiego, adwokata, pu-
blicysty, dwukrotnego prezesa Stronnictwa Pracy, 
który w okresie międzywojennym był również posłem 
na Sejm. Chciałbym przywołać pamięć pana mece-
nasa Mieczysława Engiela, posła na Sejm Wileński, 
znanego działacza katolickiego. Chciałbym również 
przywołać pamięć pana prof. Alfonsa Parczewskiego, 
adwokata, historyka, bojownika o polskość Ziem 
Zachodnich, działacza politycznego i społecznego, 
posła do Dumy rosyjskiej – to tam zdobywał doświad-
czenie parlamentarne, bo takie były realia ziem pol-
skich pod zaborami – współtwórcy ustawy konsty-
tucyjnej opracowanej w ramach Tymczasowej Rady 
Stanu, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, a na-
stępnie rektora Uniwersytetu Wileńskiego. Chciałbym 
wreszcie przywołać pamięć mecenasa Zygmunta 
Staniszewskiego, adwokata, polityka, publicysty, 
w 1917 r. prezesa Sądu Apelacyjnego, który na prze-
łomie 1917 i 1918 r. był ministrem pracy w rządzie 
Jana Kucharzewskiego.

Kolejny znany prawnik, adwokat, to Adolf 
Suligowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
członek Rady Stanu w 1917 r., współinicjator po-
wołania Związku Miast Polskich, poseł na Sejm 
Ustawodawczy, autor „Bibliografji prawniczej pol-
skiej XIX i XX wieku”.

Tak jak jest w tej uchwale, adwokaci w organiza-
cjach pozarządowych, na przykład takich jak „Wolne 
sądy”, obecnie bronią niezależności sądownictwa. 
Bez niezależnego sądownictwa nie ma prawdzi-
wej adwokatury, dlatego też odważnie go bronią. 
Takie są stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej 
w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, 
naczelna rada podejmowała ważne uchwały, jeśli 
chodzi o niekonstytucyjność tego organu, w od-
niesieniu do tworzonych izb dyscyplinarnych, Izby 
Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która ma, 
proszę państwa, rozpoznawać również sprawy ad-
wokatów. Chcę przypomnieć, że w stanie wojen-
nym nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby tworzyć 
specjalną izbę dyscyplinarną także dla adwokatów. 
Wymyślono coś innego – wprowadzono ustawę, któ-
ra ograniczała wiek członka zespołu adwokackiego 
do 70 lat. Wówczas członkiem zespołu… Tu cho-
dziło o Siłę-Nowickiego, który przekroczył 70 lat. 
W takim przypadku pozwolenie na prowadzenie 
indywidualnej kancelarii można było uzyskać tylko 
za zgodą ministra sprawiedliwości. Ale nikt, proszę 
państwa, nie wpadł na pomysł takiego rozliczania… 
Nie chodzi o rozliczanie dyscyplinarne, bo dyscypli-
narne sądy adwokackie były i są w dalszym ciągu, 
ale o to, że władza powołuje inny organ, który ma 
rozpoznawać sprawy adwokatów.

Tak że w chwili obecnej rola adwokatów jest wiel-
ka, tak jak była wielka zawsze wtedy, kiedy była za-
grożona praworządność. Mam nadzieję, że adwokaci 
również w następnym stuleciu – bo jesteśmy na progu 
nowego stulecia – w dalszym ciągu tę piękną kartę 
będą zapisywać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan Senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.
Pan senator Cichoń też zapisuje się do głosu? 

Dobrze.
Proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo!
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
To jest bardzo dobry projekt uchwały, ponieważ 

przypomina on po 100 latach, jak powstawało nie-
podległe państwo polskie. Właściwie każda grupa 
zawodowa – zwłaszcza w przypadku zawodów za-
ufania publicznego – każda ważna instytucja w pań-
stwie, właśnie w okolicach roku 2018, 2019, 2020, 
a więc w tych najbliższych latach, będzie mogła się 
pochwalić niezwykłym dorobkiem, niezwykłymi do-



167

68. posiedzenie Senatu w dniu 14 grudnia 2018 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego  

o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego

(senator J.M. Jackowski) pasję przejął jego syn, Władysław Krygowski, który 
w historii zapisał się nie jako adwokat, ale właśnie 
bardziej jako popularyzator taternictwa, w ogóle tury-
styki wysokogórskiej, autor książek, przewodników, 
no, takich prawdziwych klasyków w tej dziedzinie.

I to środowisko również ma taką zasługę, że wielu 
z tych ludzi zajmowało się pamiętnikarstwem i oni 
są również prawdziwymi archiwistami tamtej epoki, 
tamtych czasów, bardzo różnych wydarzeń. Naprawdę 
zachęcam wszystkich do tego, ażeby poczytać rów-
nież tę beletrystykę, którą popełniło wielu z nich. To 
naprawdę są źródła i pięknej polszczyzny, i prawdzi-
wej, głębokiej wiedzy o tych początkach odrodzonej 
Polski, naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Wybaczcie państwo, że drugi raz zabieram głos, 

ale już króciutko, bowiem w moim krótkim spra-
wozdaniu i w tej uchwale z konieczności musieliśmy 
pominąć wiele osób, ale uważam, że należy im oddać 
cześć.

Mianowicie chciałbym wspomnieć o wybitnych 
adwokatach stanu wojennego, którzy przypłacili, 
tak jak prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Maciej 
Bednarkiewicz, swoje obrony w sprawach politycz-
nych pozbawieniem wolności. Pamiętacie państwo 
występy rzecznika rządu, niejakiego Urbana, któ-
ry się naśmiewał z tego, że mecenas Bednarkiewicz 
bronił w sprawach politycznych – ciekawe, skąd miał 
fundusze na to, żeby się utrzymywać, skoro te obrony 
wykonywał bezpłatnie. No i tenże nasz kolega Maciej 
Bednarkiewicz został pozbawiony wolności.

Podobne represje, chociaż może w mniejszym 
stopniu, dotykały kolegów adwokatów w Krakowie, 
chociażby pana mecenasa Dyki, późniejszego mi-
nistra sprawiedliwości, już po 1989 r., i mecenasa 
Ostafila, którzy zostali zawieszeni przez ministra 
sprawiedliwości w prawie wykonywania zawodu. My 
jako adwokaci wtedy na zasadzie solidarności składa-
liśmy się na to, żeby oni mieli środki na utrzymanie 
dla siebie i dla swoich rodzin.

Wspomnę również postać świetlaną, można po-
wiedzieć, kobietę rycerza dzielnego, panią mece-
nas Marię Budzanowską, która została wybrana po 
1980 r. na fali tejże wolności na prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej, a potem, w stanie wojennym, 
została zmuszona przez władze do ustąpienia pod 
groźbą tego, że władze dokonają takich restrykcji 
i takich posunięć wobec adwokatury, że adwokatura 

I takich postaci można by oczywiście wymieniać 
znacznie więcej. Ale to pokazuje realnie, w jaki spo-
sób środowisko polskich prawników, polskich obroń-
ców, polskich adwokatów czuło się współodpowie-
dzialne za dobro wspólne. Przywołane przeze mnie 
tutaj postacie reprezentowały różne obozy polityczne, 
różne światopoglądy, a mimo wszystko łączył je je-
den wspólny cel: budowy niepodległego, wolnego, 
demokratycznego państwa polskiego.

I dlatego… Wydaje mi się, że my w tych dzisiej-
szych dyskusjach za bardzo ulegamy różnym emo-
cjom i tracimy z pola widzenia ten wspólny cel. A tym 
wspólnym celem jest niepodległa Rzeczpospolita, 
która w tym roku, w 2018 r. obchodzi 100-lecie odzy-
skania niepodległości po 123 latach niewoli. I sądzę, 
że w tym szczególnym czasie warto wzbić się ponad 
podziały, ponad bieżącą politykę, ponad nakręcanie 
emocji i wykorzystywanie każdej sytuacji do walki 
politycznej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Pęk. Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Moja wypowiedź będzie w podobnym duchu 

jak wypowiedź mojego poprzednika, senatora 
Jackowskiego. Rzeczywiście, jest coś bardzo cha-
rakterystycznego i wyjątkowego w tych elitach, 
nie tylko adwokackich, ale w ogóle prawniczych 
II Rzeczypospolitej. Byli to rzeczywiście ludzie bar-
dzo wybitni, patrioci, bardzo często też prawdziwi 
ludzie renesansu. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić 
uwagę na 2 takie osoby – przepraszam, jest to niejako 
wypowiedź pro domo sua, bo są to moi dalecy krewni 
– a mianowicie na adwokata Stanisława Krygowskiego 
z Krakowa i jego syna, Władysława Krygowskiego. 
Mówię o nich dlatego, że oni właśnie oprócz tego, że 
byli adwokatami, odegrali rolę w rozwoju i popula-
ryzacji dziedzin, które, jak by się wydawało, może 
nie są bezpośrednio związane z adwokaturą, ale to 
właśnie świadczy o poziomie i rozmachu tych osób. 
Mianowicie Stanisław Krygowski był prawdziwym 
prekursorem taternictwa polskiego i fotografii wy-
sokogórskiej. Do dzisiaj zachowały się klisze, zbiory 
absolutnie wyjątkowych, pierwszych w historii foto-
grafii Tatr Wysokich. Był również zdobywcą wielu 
szczytów, najwyższych w Tatrach, autorem pierw-
szych przejść w Tatrach Wysokich na takich szczy-
tach jak Mnich czy Wielki Szczyt Mięguszowiecki. 
To były naprawdę wybitne osiągnięcia taternicze. Tę 
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(senator Z. Cichoń) nia na pokolenie znajdowały się wśród nich wybitne 
jednostki, które w jakiejś mierze, można powiedzieć, 
zobowiązywały następne pokolenia do wyzwań swo-
ich poprzedników. I rzeczywiście wśród ludzi, któ-
rych tutaj już wymieniano, którzy tworzyli Polskę 
odrodzoną, byli adwokaci, byli prawnicy. Mieli oni 
olbrzymie zasługi, jeśli chodzi o tworzenie zrębów 
prawodawstwa II Rzeczypospolitej, a potem funkcjo-
nowali jako adwokaci w II Rzeczypospolitej i stali 
się bardzo ważną grupą społeczną, zawodową, która 
natychmiast weszła do struktur Polskiego Państwa 
Podziemnego.

I chciałbym państwu przypomnieć pewną historię, 
mało znaną, która jest ważna z perspektywy kolej-
nych nauk, jakie pokolenia adwokatów przenosiły 
na następne pokolenia adwokatów. Otóż w 1939 r., 
jak Niemcy weszli do Warszawy i adwokatura, war-
szawska głównie, została zaproszona, jeśli można tak 
powiedzieć w cudzysłowie, na spotkanie z wybitnymi 
adwokatami niemieckimi – w końcu przed wojną te 
środowiska się znały – to zaproponowano polskim 
adwokatom, żeby dalej ta przedwojenna instytucja 
trwała na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jed-
nak pod jednym warunkiem. Mianowicie warunek 
był taki, że należało wnieść do Rady Adwokackiej 
przepisy niemieckie dotyczące Żydów. Jeżeli wy-
kreślą ich z list adwokackich, to wtedy adwokatura 
będzie mogła dalej funkcjonować. Jak państwo do-
skonale wiedzą, przed wojną istniał bardzo mocny 
spór wewnątrz środowiska adwokackiego między 
adwokatami narodowcami i adwokatami pochodze-
nia żydowskiego. Na przełomie roku 1939 i 1940 ten 
spór, rzecz jasna w obliczu wejścia Niemców, był 
już sporem nieaktualnym. Adwokaci warszawscy nie 
zgodzili się na tę, w cudzysłowie, propozycję niemiec-
kiego okupanta. Zapłacili za to bardzo wysoką cenę. 
Natychmiast zostali aresztowani i trafili na Pawiak. 
Część z nich znalazła się później w powstającym wio-
sną roku 1940 KL Auschwitz. Wśród tych, którzy byli 
aresztowani, był także brat mojego dziadka, Leopold 
Żaryn, przed wojną bardzo znany adwokat, ewident-
nie opcji narodowej. Był jednym z wielu w tej grupie, 
która powiedziała Niemcom „nie”, no i oczywiście też 
zapłacił za to aresztowaniem. Niektórzy z nich zginęli 
w KL Auschwitz za tę postawę adwokata.

Można powiedzieć, że ta postawa polskiego adwo-
kata po wojnie stała się także bardzo widoczna w obli-
czu konfrontacji z drugim totalitaryzmem, czyli tota-
litaryzmem komunistycznym. Rzecz jasna, adwokaci 
znaleźli się również w więzieniach komunistycznych, 
a znaczna ich część wyszła po 1956 r. i przynajmniej co 
poniektórzy mogli dalej swój zawód adwokacki upra-
wiać, m.in. Witold Lis-Olszewski czy Wacław Bitner.

Niegdyś, jako pracownik Instytutu Pamięci 
Narodowej, bodaj w 2002 r., przygotowywałem anali-
zę dotyczącą inwigilacji środowiska adwokackiego po 

praktycznie przestanie być adwokaturą niezależną, 
choćby w formie szczątkowej.

Chciałbym również wspomnieć, zresztą mój 
przedmówca o tym mówił, o postaci mecenasa Siły-
Nowickiego, dla którego komuniści wydali nawet 
specjalną ustawę, limitującą wiek wykonywania za-
wodu, po to, żeby go wyeliminować. Wydano ustawę 
dla jednej osoby, to było kuriozum w owym czasie; 
nawiasem mówiąc, dla mistrza, czyli patrona naszego 
kolegi, mecenasa Piotra Andrzejewskiego, wielolet-
niego senatora, którego państwo, wielu z was przecież 
zna.

Chciałbym, proszę państwa, wspomnieć również 
osoby, które też są twórcami pięknej karty, zasłużyły 
się, broniąc ludzi słabych, prześladowanych przez 
system komunistyczny, naszego kolegę, wieloletnie-
go senatora, mecenasa Piesiewicza, który przecież 
w procesie oprawców księdza Popiełuszki występo-
wał i przemożną rolę odegrał, zresztą przypłacił to 
utratą matki, bo w tym samym czasie jego matka 
została zamordowana.

Tak że ogromne ceny były płacone, ogromne kosz-
ty ponoszone przez tych adwokatów, którzy wtedy 
mieli odwagę. Dlatego tytułem małego uzupełnienia 
pozwoliłem sobie jeszcze zabrać głos.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim państwu dzię-
kuję i panu mecenasowi… Przepraszam, mecena-
sowi… Już cię, Kolego, Panie Senatorze Jackowski, 
zamieniłem na mecenasa, bo tak pięknie wystąpiłeś, 
że cię tak zatytułowałem i powiedziałem, że panu 
mecenasowi dziękuję. Dziękuję panu senatorowi za 
przypomnienie tej pięknej karty historii…

(Senator Jan Maria Jackowski: Senator i adwokat 
to…)

(Senator Piotr Zientarski: Mecenas…)
…niektórych adwokatów. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też jako historyk chciałbym wpisać się w te 

głosy upamiętniające wybitnych polskich adwokatów, 
bo rzeczywiście ta grupa społeczna, polska część elity 
intelektualnej, polska część inteligencji zasługuje na 
to, by ją dzisiaj zaprezentować przy tej okazji. Polscy 
adwokaci bowiem w ciągu tych 100 lat od dekretu 
naczelnika państwa cechowali się tym, że z pokole-
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(senator J. Żaryn) Wypada oczywiście przypomnieć na zakończenie 
– i chciałbym to zrobić – wspaniałych adwokatów 
lat osiemdziesiątych. Ta lista jest bardzo długa. Ja 
także miałem sposobność spotkania się z niektórymi 
z nich, np. z panem Andrzejem Grabińskim, z którym 
współpracowałem już w latach dziewięćdziesiątych 
m.in. przy budowie pomnika, który znajduje się na te-
renie parafii św. Katarzyny, pomnika właśnie ku czci 
pomordowanych, represjonowanych w latach 1944–
1956. Przypomnę, że pana mecenasa Grabińskiego 
także mogła spotkać kara za jego aktywność adwo-
kacką. Zginęła pani Grabińska, zamordowana tylko 
i wyłącznie dlatego, że nosiła nazwisko, a nieste-
ty także imię osoby najbliższej dla pana Andrzeja 
Grabińskiego – Służba Bezpieczeństwa zamordowała 
nie tę osobę, którą miała zamordować. Na tej liście 
znajduje się również człowiek, któremu chcę szcze-
gólnie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
…któremu chcę szczególnie podziękować, po-

nieważ dzięki niemu ja także opuściłem więzienie 
w latach osiemdziesiątych, wcześniej niż zapewne 
życzyłaby sobie tego druga strona. Jest to mecenas 
Czesław Jaworski. To m.in. on nas, studentów, bro-
nił w latach osiemdziesiątych, oczywiście za darmo, 
wiedząc, że broni ludzi, którzy zostali represjonowani 
przez reżim komunistyczny.

Oddajmy im dzisiaj cześć i chwałę, bo to też są 
bohaterowie, adwokaci polscy. Bardzo dobrze, że 
o nich pamiętamy w tym 2018 r. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Mecenasi!
To jest wielki dzień, stulecie istnienia adwoka-

tury polskiej tworzonej przez takich wspaniałych, 
mądrych, wykształconych ludzi.

Króciutko chciałbym podziękować w imieniu 
mojego środowiska przede wszystkim mecenasowi 
Krzysztofowi Piesiewiczowi nie tylko za to, o czym 
mówił mecenas Cichoń, ale także za to, że tak pięknie 
tworzył „Dekalog” z Krzyśkiem Kieślowskim. On 
właściwie jest adwokatem, którego zna cały świat. 
Czasami mam okazję zadzwonić do niego w nocy, 
kiedy oglądamy „Dekalog”, i wtedy okazuje się, że 
słuchają go studenci w Chinach czy w Portugalii.

Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować 
również drugiemu mecenasowi sztuki, panu mece-
nasowi Kłysowi z Krakowa, który bardzo wspiera 

roku 1956. Chciałbym państwu powiedzieć – w skró-
cie, bo, rzecz jasna, to była porażająca lektura – jak 
Służba Bezpieczeństwa bardzo szybko po 1956 r. 
uznała, że właśnie to środowisko, tj. rady adwokac-
kie, ogółem to środowisko to są ludzie, których należy 
poddać całościowej kontroli środowiskowej. To było 
jedno z nielicznych takich środowisk po 1956 r., obok 
Kościoła katolickiego, obok duchowieństwa, które 
zostało objęte całościowym i represyjnym procesem 
inwigilacji. Była to lektura bardzo ciekawa z róż-
nych punktów widzenia. Ja powiem tylko o jednym. 
Chodzi mianowicie o mnożenie się z roku na rok 
w latach sześćdziesiątych, a potem siedemdziesiątych, 
wrogów wewnątrz rad adwokackich okręgowych, 
bo to według okręgów ta inwigilacja następowała. 
Bardzo ciekawe były do tego regulacje parapraw-
ne dla Służby Bezpieczeństwa, które miały pomóc 
w wybieraniu tych środowisk negatywnych znajdują-
cych się w adwokaturze. I oczywiście pierwsze takie 
środowisko to byli ci, którzy wyszli z więzień po 
1956 r., czyli właśnie adwokaci pochodzenia, w cu-
dzysłowie, narodowo-oenerowskiego. Ich oczywiście 
nie dopuszczano w ogóle do zawodu adwokackiego. 
Takim przykładem – niech to nazwisko też padnie – 
był Wiesław Chrzanowski, który po wyjściu z więzie-
nia kilkakrotnie w latach sześćdziesiątych starał się 
o adwokaturę, o to, żeby być adwokatem. Okręgowa 
Rada Adwokacka w Warszawie zawsze wspierała go 
w tych dążeniach, a Ministerstwo Sprawiedliwości 
trzykrotnie nie dawało mu tego uprawnienia.

Ale, żeby było ciekawiej, już w latach sześćdzie-
siątych na liście tych, którzy byli przeciwnikami sys-
temu, a tkwili wewnątrz rad adwokackich, poza naro-
dowcami i ONR-owcami w nomenklaturze esbeckiej 
znaleźli się np. socjaldemokraci adwokaci – w takiej 
nomenklaturze ich znaleziono – czyli osoby, które 
nie miały przywiązania do wstecznej ideologii, ale 
nie miały też przywiązania do tego, żeby w sposób 
właściwy oceniać bieżące życie PRL. A w trzeciej od-
słonie instrukcji okazało się, że wrogami systemu byli 
już także adwokaci pochodzenia żydowskiego. I w ten 
sposób, proszę państwa, w latach sześćdziesiątych 
i na początku lat siedemdziesiątych na liście wrogich 
środowisk, wrogich z punktu widzenia PRL, znalazły 
się te same środowiska, które w 1939 r. i w 1940 r. 
także znalazły się na liście adwokatów, z którymi, 
jak uznali Niemcy, nie ma o czym rozmawiać. To 
jest dobra lekcja dla zrozumienia tych dwóch syste-
mów totalitarnych. One używały oczywiście innego 
języka, bo komuniści w latach sześćdziesiątych nie 
wsadzali adwokatów do więzień i do obozów kon-
centracyjnych, natomiast myślenie na temat zawodu 
adwokackiego w przypadku obydwu totalitaryzmów 
było bardzo, bardzo podobne.
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(senator J. Fedorowicz) po prostu trudniej by było być odważnym. Dziękuję 
państwu bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Zaproszeni Goście!

Pozwólcie na dwa zdania wynikające z tego, 
że po sierpniu 1980 r. powstała Krajowa Komisja 
Koordynacyjna Resortu Wymiaru Sprawiedliwości. 
Wielu pracowników wymiaru sprawiedliwości in-
tensywnie włączyło się w przemiany Sierpnia. Ale 
wówczas współpracowaliśmy również z adwokatami, 
z adwokatami w Gdańsku, w Krakowie, w małych 
miasteczkach, w małych ośrodkach. Z naszej inicja-
tywy powstał również ośrodek, który przygotowy-
wał rozwiązania prawne, ustawy – był to ośrodek 
w Krakowie – i który intensywnie współpracował 
z adwokatami. Chciałbym, jako wiceprzewodniczący 
Krajowej Komisji Koordynacyjnej Resortu Wymiaru 
Sprawiedliwości w ówczesnym czasie, serdecznie 
całemu środowisku podziękować za to włączenie się 
w przemiany Sierpnia i tak mocne zaangażowanie, 
również przygotowanie rozwiązań prawnych w róż-
nym zakresie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu tymcza-
sowego Palestry Państwa Polskiego.

Ktoś z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

(Senator Piotr Florek: Jeszcze chwila, jeszcze 
moment.)

(Senator Jan Filip Libicki: Jesteśmy za.)
Kto jest przeciw?
(Senator Jerzy Fedorowicz: O, jest marszałek!)
Kto się wstrzymał od głosu?
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Pan marszałek niech 

usiądzie.)
(Głos z sali: Nie tak szybko.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przydałyby się krople 

walerianowe.)
(Senator Stanisław Karczewski: Dla kogo?)

i pomaga, który tworzy bardzo dobry klimat, jeżeli 
idzie o współpracę palestry z ludźmi sztuki.

Na koniec chciałbym podziękować mojemu sy-
nowi Filipowi Fedorowiczowi, mecenasowi, dzięki 
któremu prawdopodobnie się tutaj znalazłem, bo na-
uczyłem się szanować prawo.

Gratuluję wszystkim. Państwu bardzo dziękuję. 
Przepraszam za to emocjonalne wystąpienie, ale jest 
to okazja, żeby wam bardzo serdecznie za wszystko 
podziękować. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym z tego miejsca, jako osoba, któ-

ra brała udział w tworzeniu projektu uchwały… 
Uważam, że jest to najlepsza uchwała. Ona oczywi-
ście nie zawiera wielu zacnych nazwisk, ale nie mogła 
ich wszystkich zawierać z uwagi na to, że uchwała 
musi mieć bardzo skondensowaną treść. Jako osoba 
represjonowana w stanie wojennym chciałabym się 
przyłączyć do gratulacji i podziękowań. To dzięki 
państwu… Ja pochodzę z głębokiej prowincji i gdyby 
nie fakt, że…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie jest głęboka 
prowincja.)

Pan senator pochodzi ze Słupska, a ja z Białogardu. 
W Słupsku mieliście mecenas Bogucką-Skowrońską, 
a my w Białogardzie nie mieliśmy nikogo.

To mecenas Piotr Andrzejewski, to mecenas 
Bogucka-Skowrońska, to mecenas Uptas i jeszcze 
kilku adwokatów, których bym mogła wymienić, 
sami się do nas zgłosili, kiedy byliśmy – dosłownie 
– bezradni po akcji i kiedy zostaliśmy skazani. To oni 
się do nas zgłosili, bronili nas i wspierali. Bez nich 
nie udałoby się nam przeprowadzić wielu działań 
i zrobić rzeczy, które zrobiliśmy. Później byliśmy 
już odważniejsi, bo wiedzieliśmy, że stoją za nami 
oni, najodważniejsi mecenasi. Dziękuję również 
panu mecenasowi, senatorowi Zientarskiemu, który 
udzielił poparcia pani senator Cwojdzińskiej, senator 
I kadencji.

Do dzisiaj jesteście państwo z ludźmi, którzy 
najbardziej tego potrzebują, wspieracie tych ludzi. 
I chciałabym na ręce państwa, którzy przyszliście 
w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, wszystkim 
adwokatom, mecenasom i wszystkim naszym przy-
jaciołom złożyć podziękowania i gratulacje. Bez was 
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oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

(wicemarszałek A. Bielan) mi, usiadł w pierwszej ławie naprzeciwko Czesława 
Jaworskiego – zobaczył Czesława Jaworskiego, wstał 
i ukłonił mu się. A potem Czesław Jaworski powie-
dział: idę się przywitać z klientem.

Szanowni Państwo, obiecuję, że w następnym 
stuleciu my wszyscy, adwokatura polska, będziemy 
usilnie działać dla dobra naszego państwa i dla dobra 
obywateli. Dziękuję bardzo za tę uchwałę. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 879, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 879 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, senatora Konstantego Radziwiłła, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

(Rozmowy na sali)
Poczekajmy może, Panie Senatorze, aż wszyscy 

wyjdą… aż wszyscy chętni wyjdą.
(Rozmowy na sali)
Proszę o sprawne opuszczanie sali przez wszyst-

kich chętnych, bo chcemy kontynuować obrady.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia aż 3 komisji. Nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz 
ustawy o pracowniczych programach emerytalnych 
wspólnie pochyliły się: Komisja Ustawodawcza, 
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich 
oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Projekt został wniesiony przez grupę 
senatorów z klubu Platformy Obywatelskiej.

Projekt ten wprowadza nową instytucję pomocową 
dla parlamentarzystów. Jest wyrazem troski, jak piszą 
w uzasadnieniu projektodawcy, o los byłych parla-
mentarzystów, którzy nie mają źródeł utrzymania 
i popadli w niedostatek. Sytuacje takie zdarzają się, 
w opinii projektodawców, zwłaszcza w przypadku 
parlamentarzystów z dłuższym stażem parlamentar-

(Senator Grażyna Sztark: Adwokat zawsze się 
przyda.)

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę dekretu Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie statutu 
tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

Proszę sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, 
pana Rafała Dębowskiego, o podejście do stołu pre-
zydialnego.

(Rozmowy na sali)
Może pan marszałek…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie mam krawata, 

ale…)
(Wicemarszałek Adam Bielan i marszałek 

Stanisław Karczewski wręczają uchwałę) (Oklaski)
(Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej Rafał 

Dębowski: Czy mogę dwa słowa…?)
(Senator Stanisław Karczewski: Pan marszałek 

decyduje.)
Pan mecenas prosi, żeby mógł powiedzieć dwa 

słowa. Bardzo proszę.

Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 
Rafał Dębowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu adwokatury polskiej chciałbym ser-

decznie podziękować Izbie Rozsądku i Rozwagi za 
tę wspaniałą uchwałę. Chciałbym wszystkim państwu 
serdecznie podziękować i wyrazić moje ogromne 
uznanie za tę głęboką wiedzę o naszej misji, o naszej 
działalności, o osobach, które tworzyły i tworzą ad-
wokaturę, o osobach, które stoją po stronie obywatela 
w celu ochrony jego praw i wolności, o osobach, które 
walczą o to, żeby nasz kraj był państwem demokra-
tycznym.

Często spieramy się, również w komisjach sej-
mowych i senackich, o kształt prawa, które tworzy 
nasze państwo. Ale nasz głos, głos adwokatury, jest 
wyrażany w interesie publicznym, nie załatwiamy 
prywaty. Bardzo dziękujemy, szczególnie Izbie, tej 
Izbie, za wasz rozsądny wkład w stworzone prawo.

Padło dzisiaj wiele nazwisk, ja chciałbym przywo-
łać jeszcze dwa: Joanna Agacka-Indecka i Stanisław 
Mikke. Pamiętam też, gdy w marcu 2010 r. był nad-
zwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury. Ja byłem 
jego sekretarzem, a przewodniczącym był adwokat 
Czesław Jaworski. Pamiętam taką sytuację: na naszą 
salę wszedł prezydent Lech Kaczyński, przywitał 
się konwencjonalnie, grzecznościowo ze wszystki-
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) ale, prawdę mówiąc, nie zostało to tak precyzyjnie 
obliczone.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej przypomniał, że biura poselskie 
i senatorskie co do zasady mogą tworzyć pracownicze 
programy emerytalne. No, doszło do pewnego nie-
porozumienia, bo w pierwszej wersji przedstawiciel 
ministerstwa rodziny powiedział, że do takiego planu 
w swoich biurach mogliby przystąpić także posłowie 
i senatorowie. Ale po wyjaśnieniach okazało się, że 
tak prawdę taki program mógłby dotyczyć wyłącz-
nie pracowników. Pracowniczy program emerytalny 
mógłby dotyczyć tylko pracowników biur poselskich 
i senatorskich. Ale rzeczywiście taka możliwość ist-
nieje. 

Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego 
mówił o tym, że w zasadzie – odnosił się zwłaszcza 
do propozycji dopisania posłów i senatorów do moż-
liwości tworzenia pracowniczych programów eme-
rytalnych – ustawa jest tak skonstruowana, ustawa 
o pracowniczych programach emerytalnych, że takie 
osoby nijak tam nie pasują. Że potrzebne byłoby do 
tego jakieś większe rozwiązanie. Ja przypomnę, że 
projekt tej ustawy to jest półtorej strony. On jest bar-
dzo lakoniczny i można powiedzieć, że tylko dopi-
suje się posłów i senatorów do już istniejącej ustawy, 
w jednym miejscu. Według przedstawiciela KNF, 
ponieważ posłowie i senatorowie nie mają statusu 
pracowników – nie mają pracodawcy – przepis ten 
należałoby sformułować odrębnie. Wiele względów 
– status, zależności służbowe czy właściwie brak tych 
zależności służbowych w przypadku parlamentarzy-
stów itd. – wskazuje, że w celu realizacji pomysłu 
projektodawców należałoby wprowadzić specjalny 
przepis.

W dyskusji ze względu na różne argumenty, któ-
rych już tutaj nie będę przytaczał, bo nie chcę prze-
dłużać, została przez przedstawiciela wnioskodaw-
ców wycofana zwłaszcza ta część dotycząca funduszu 
wsparcia. W związku z tym projekt jeszcze bardziej 
się skurczył – ograniczył się, praktycznie rzecz biorąc, 
tylko do tej części, która mówi o tym, że posłowie 
i senatorowie mogą uczestniczyć w pracowniczych 
programach emerytalnych. No, w zasadzie już tylko 
ta część została. Po dłuższej dyskusji na ten temat… 
Większość dyskutantów zabierających głos mówiła 
o tym, że ten pomysł, powiedziałbym, należy konty-
nuować, że co do idei wydaje się on być słuszny, że nie 
ma żadnego powodu, żeby te osoby – zwłaszcza tych 
parlamentarzystów, którzy w parlamencie spędzają 
długie lata – odsuwać, pozbawiać dobrodziejstwa 
ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 
Przypomnę, że tam jest element takiej składki, która 
się powiększa bardziej niż normalna składka do ja-
kiejkolwiek instytucji, ponieważ obowiązuje dopłata 
państwowa do tej składki. Wszyscy inni mogą, a par-

nym, którzy zakończyli pracę w parlamencie, a na 
skutek długiej przerwy w wykonywaniu zawodu nie 
mogą do niego powrócić. Mogą być oczywiście rów-
nież inne losowe przyczyny. Tutaj w ramach uzupeł-
nienia trzeba powiedzieć, że projekt obejmuje także 
pracowników Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, 
a także biur poselskich i senatorskich.

Zaproponowane rozwiązanie prawne wykorzy-
stuje już istniejący w ustawie o wykonywaniu man-
datu posła i senatora instrument, jakim są działające 
w praktyce zakładowe fundusze świadczeń socjal-
nych dla posłów i senatorów. W projekcie proponuje 
się utworzenie, w ramach tych istniejących zakła-
dowych funduszy, specjalnych funduszy – osobno 
dla posłów i osobno dla senatorów – nazwanych 
odpowiednio Funduszem Wsparcia Byłych Posłów 
i Funduszem Wsparcia Byłych Senatorów. Środki 
tych funduszy stanowiłyby źródło finansowania 
byłych parlamentarzystów, a także innych osób, 
o których wspomniałem, znajdujących się w nie-
dostatku. W tym celu proponuje się wykorzystanie 
działających już struktur o podobnych zadaniach, 
jakimi są właśnie te zakładowe fundusze świad-
czeń socjalnych. Środki funduszy wsparcia byłyby 
zarządzane podobnie jak pozostałe środki będące 
w dyspozycji zakładowych funduszy świadczeń 
socjalnych, mogłyby być jednak wykorzystywane 
wyłącznie na pomoc finansową dla byłych parla-
mentarzystów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu 
zgłaszana propozycja nie wpłynie na dodatkowe 
obciążenie budżetu parlamentu, a przynajmniej 
obecnego budżetu, ponieważ mieliśmy do czynie-
nia z nieplanowaną wcześniej obniżką uposażeń 
parlamentarzystów.

W projekcie proponuje się także, aby w pracowni-
czych programach emerytalnych… Zgodnie z ustawą, 
która statuuje te pracownicze programy emerytalne, 
mogą w nich uczestniczyć zasadniczo tylko pracow-
nicy. Chodzi o to, żeby na mocy tej ustawy i artykułu 
mówiącego o innych osobach, nie o pracownikach, 
które mogą uczestniczyć w programach emerytalnych 
– takich jak wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, spółki 
partnerskiej i niektóre inne osoby – mogli w nich 
uczestniczyć także posłowie i senatorowie.

Odbyła się bardzo długa dyskusja. Było wielu go-
ści z różnych instytucji, które mogą mieć opinię w tej 
sprawie, są zaangażowane czy mogą być zaangażowa-
ne w tę sprawę. Jeśli chodzi o wypowiedzi tych gości, 
z którymi mogliśmy rozmawiać na posiedzeniu, to 
trudno czuć się zaskoczonym, że przedstawiciel mi-
nistra finansów zastanawiał się przede wszystkim nad 
kosztem całego przedsięwzięcia. Ten koszt zresztą 
nie został do końca oszacowany. Według Kancelarii 
Senatu mogłoby to być do 28 milionów zł miesięcznie, 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) zgodziło – żeby na inną, równoległą instytucję, jaką 
są pracownicze programy kapitałowe, przeznaczyć 
miliardy. Innymi słowy, nie ma 3, 4 milionów dla 
pewnej grupy pracowników, ale są miliardy dla… 
Czy to nie jest po prostu więcej niż sprzeczność? To 
po pierwsze.

Po drugie, pańskie ministerstwo wyrażało opi-
nię, jakoby pracownicy biur senatorskich i poselskich 
mogli korzystać z tego dobrodziejstwa poprzez to, że 
podpiszą umowę o prowadzenie PPE z posłem czy 
senatorem. Ale przecież poseł czy senator nie jest 
pracodawcą. Nie posiada nawet własnych środków na 
prowadzenie działalności biura, są to środki ograni-
czone co do dyspozycji i… Czy nie uważa więc pan, 
że państwa opinia była nieprawdziwa, nieprawnicza?

I wreszcie trzecie zagadnienie. Czy myśli się w mi-
nisterstwie nad tym, aby włączyć do, jak powiedział 
pan senator Radziwiłł, dobrodziejstw ustawy – mówię 
już w tej chwili o PPK, który ma być dominującym 
systemem – posłów i senatorów, zwłaszcza zawodo-
wych, ale nade wszystko pracowników kancelarii 
i pracowników biur parlamentarnych?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, może najpierw 

odniosę się do uwag, które resort rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej zgłaszał do tego projektu ustawy, czyli 
odpowiem na drugie pytanie pana senatora.

Jeśli miałbym tak zgeneralizować czy generali-
zować nasze uwagi zgłoszone do tego projektu, to 
powiedziałbym, że ten projekt ustawy odbiega, i to 
mocno odbiega, od schematu pracowniczych pro-
gramów emerytalnych, które działają, powiedzmy, 
na podstawie ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych. Jakie są założenia tego schematu? Ten 
schemat zakłada – to zresztą z samej nazwy programu 
czy programów wynika – że programy są adresowane 
do pracowników. Są adresowane do pracowników, 
chociaż, jak pan senator sprawozdawca zauważył, 
istnieje możliwość objęcia takim pracowniczym pro-
gramem emerytalnym również osób, które takiego 
statusu pracownika nie posiadają, tzn. przystąpić do 
takiego programu mogą osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą czy pozarolniczą działalność, także 
wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego. Tak 
więc, krótko mówiąc, pracowniczy program eme-
rytalny tworzy się dla pracowników, ale do takiego 

lamentarzyści nie, co do zasady jest… Tu właściwie 
nie było niezgody, uznano, że powinno to być napra-
wione, ale po wysłuchaniu argumentów, zwłaszcza 
wniosków przedstawiciela krajowego nadzoru finan-
sowego, większość dyskutantów uznała, że po prostu 
trzeba pomyśleć nad nowym, innym rozwiązaniem 
prawnym, bardziej rozbudowanym, doskonalszym. 
Finałem tej dyskusji był wniosek o odrzucenie pro-
jektu, który uzyskał poparcie większości senatorów 
połączonych komisji. To tyle, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Jana Rulewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski. Proszę.
Zapraszam pana ministra tutaj.

Senator Jan Rulewski:
Tak, do przedstawiciela rządu, choć korzystniej-

szym, właściwszym adresatem byłby przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów, który rzeczywiście poddał 
to rozwiązanie głębokiej analizie. Tak jak rzetel-
nie przedstawił przebieg posiedzenia pan senator 
Radziwiłł, najważniejszym argumentem było: nie 
ma pieniędzy, nie ma pieniędzy w budżecie. Czyli nie 
ma maksymalnie 30 milionów, choć raczej byłoby to 
w stopniu mniejszym – trudno jest dokładnie ocenić 
kwestię dobrowolnego ubezpieczania się – nie ma 
16 milionów… No ale w zakresie PPE to jest kwota nie 
większa niż 4 miliony. Panie Ministrze, mam pytanie, 
choć nie jest pan z Ministerstwa Finansów, jak to się 
ma do innego rozwiązania, które tuż po tym zgłosze-
niu się pojawiło – a Ministerstwo Finansów się na nie 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) liśmy w 2004 r., nie spowodowało, że pracownicze 
programy emerytalne nabrały powszechnego charak-
teru. Założenie, jeżeli chodzi o pracownicze plany ka-
pitałowe, jest zupełnie inne, ono jest takie, że te plany 
powinny mieć charakter powszechny, i znajduje to 
odzwierciedlenie w zapisach ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych. Stąd zestawienie kosztów, któ-
re pan senator przytaczał, no, jak by to powiedzieć, 
może prowadzić do pewnych wniosków…

Jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe, to 
mam wrażenie, że nie ma przeszkód, aby, jeśli będą 
spełnione warunki określone w ustawie, w Kancelarii 
Sejmu i Kancelarii Senatu został utworzony pracow-
niczy plan kapitałowy.

Zwrócę jeszcze uwagę na jedno rozwiązanie, które 
w pewnym sensie reguluje relacje między pracow-
niczymi programami emerytalnymi a pracowniczy-
mi planami kapitałowymi. To rozwiązanie polega 
na tym, że wprowadzenie pracowniczego programu 
emerytalnego wyłącza czy może wyłączać obowiązek 
utworzenia przez pracodawcę, który spełnia warunki 
określone w ustawie o pracowniczych planach kapi-
tałowych, utworzenia takiego planu kapitałowego. To 
też pokazuje różnicę między tymi rozwiązaniami. 
Pracowniczy program emerytalny jest rozwiązaniem 
dobrowolnym, to znaczy kiedy partnerzy społeczni 
na szczeblu zakładu pracy albo na szczeblu między-
zakładowym porozumieją się co do utworzenia pro-
gramu emerytalnego, to taki program jest tworzony. 
W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych za-
stosowano odmienną konstrukcję, tzn. jest obowiązek 
utworzenia pracowniczego planu kapitałowego, przy 
czym jest dobrowolność przystąpienia pracownika do 
takiego planu kapitałowego. To jest element, który 
ma zbudować tę powszechność planu kapitałowego. 
Tak że tak bym się odniósł do pytań pana senatora.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań… 

Przepraszam, jeszcze pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Jeśli mogę pana ministra zatrzymać, to chciałbym 

zadać następujące pytanie. Mianowicie większość se-
natorów połączonych komisji wypowiedziała się prze-
ciwko temu projektowi, również przedstawiciele rzą-
du wskazywali rozmaite wątpliwości. Ale czy po tych 
posiedzeniach komisji, po tej analizie, po tym pro-
jekcie pojawiły się może w rządzie, w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dyskusje doty-
czącego tego, jak ten problem rozwiązać? Bo problem, 
który sformułował pan senator Rulewski, jest taki, że 
szczególnie parlamentarzyści, którzy przez wiele lat 

programu mogą przystąpić niekiedy inne kategorie… 
Państwo w tym projekcie przewidujecie właściwie 
tworzenie programu co do zasady dla posłów i sena-
torów, z możliwością przystąpienia również pracow-
ników kancelarii czy biur poselskich i senatorskich. 
To jest jedna uwaga.

Druga uwaga. Uważam, że w tym projekcie 
mamy jeden bardzo poważny błąd prawny, legisla-
cyjny, który też mieści się w ramach tego, o czym 
powiedziałem, tego odbiegania od schematu pracow-
niczych programów emerytalnych, mianowicie tryb 
utworzenia takiego programu dla posłów i senato-
rów. Państwo proponujecie, aby te programy były 
tworzone przez marszałka Sejmu w porozumieniu 
z marszałkiem Senatu na wniosek co najmniej 15 
posłów lub 10 senatorów. Jak sięgniemy do ustawy 
z 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-
nych, to zobaczymy, że ta ustawa zakłada, że taki 
program jest tworzony w drodze umowy, zakładowej 
albo międzyzakładowej, ale umowy, która jest zawie-
rana między partnerami społecznymi, tzn. między 
pracodawcą oraz zakładową organizacją związkową. 
Jeżeli taki program jest tworzony na szczeblu mię-
dzyzakładowym, to wówczas reprezentacja praco-
dawców i reprezentacja pracowników, co do zasady 
reprezentacja związkowa pracowników, podejmuje 
decyzję o utworzeniu programu. Ten tryb mocno więc 
odbiega od schematu ustawy. 

Tak samo jeżeli chodzi o ust. 2 proponowanego 
art. 28a. Państwo proponujecie, aby marszałek Sejmu 
w porozumieniu z marszałkiem Senatu określili 
szczegółowe zasady tworzenia i prowadzenia pra-
cowniczego programu emerytalnego, a także zasady 
przystępowania i uczestnictwa w tych programach, 
jak również wysokość składki podstawowej oraz za-
sady wypłaty i przenoszenia zgromadzonych środków 
pieniężnych. To są sprawy, które obecnie są dość pre-
cyzyjnie określone w ustawie. I teraz: można odnieść 
wrażenie, że ten przepis ustawy miałby za zadanie 
w pewnym sensie umożliwiać wprowadzenie zasad 
odrębnych od tych, które są już przewidziane w usta-
wie. No, porozumienie marszałka Sejmu i marszałka 
Senatu nie jest źródłem prawa i nie może zmieniać 
zasad, które zostały określone w formie ustawowej.

Pan senator pytał mnie także o różnice między 
PPK a PPE i o te kwestie finansowe. Ja bym odpowie-
dział w taki sposób. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na skalę 
w sensie liczby osób objętych pracowniczymi pro-
gramami emerytalnymi, a także liczbę działających 
w Polsce pracowniczych programów emerytalnych, to 
przekonamy się, że te liczby są małe, zainteresowanie 
tymi programami jest po prostu nikłe. Możemy dys-
kutować o przyczynach tego, o powodach, w każdym 
razie ta propozycja, rozwiązanie, które wprowadzi-
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(senator A. Szymański) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czerwiński, tak?

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

pan ma na pewno większą wiedzę i orientację, jak 
to jest w innych państwach? Bo tam przecież też są 
organy przedstawicielskie. Czy tam są analogie, je-
śli chodzi o takie programy emerytalne dla byłych 
posłów i senatorów czy, ogólnie, dla przedstawicieli 
narodu? I jak to jest w Unii Europejskiej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie dzisiaj po-

wiedzieć, jak to wygląda w innych państwach, cho-
ciażby państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Ale mamy oczywiście system zabezpieczenia spo-
łecznego urzędników instytucji unijnych. Znamy ten 
mechanizm. Parlamentarzyści europejscy są objęci 
takim systemem zabezpieczenia emerytalnego urzęd-
ników instytucji unijnych. A więc są, powiedzmy, 
przykłady takich specjalnych systemów, odrębnych 
systemów zabezpieczenia społecznego. Przy czym my 
musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rozmawiamy 
dzisiaj o elemencie naszego systemu zabezpieczenia 
społecznego, który ma charakter dodatkowy, uzu-
pełniający. To nie jest element, który, powiedzmy, 
stanowi czy decyduje o zakresie zabezpieczenia spo-
łecznego. W Polsce niestety zainteresowanie pracow-
niczymi programami emerytalnymi jest po prostu 
bardzo nikłe. Tak jak mówię, możemy rozmawiać 
o powodach. Myślę, że nadal sytuacja materialna pra-
cowników jest takim elementem, który powoduje, 
że nie decydują się oni na tworzenie pracowniczych 
programów emerytalnych. Często jest tak, że pra-
cowniczy program emerytalny zostaje utworzony, 
pracownicy do niego przystępują, ale rezygnują z od-
prowadzania składek. Mamy do czynienia z takimi 
martwymi kontami w pracowniczych programach 
emerytalnych.

Jeżeli pan senator mnie pyta o działanie takich 
pracowniczych programów emerytalnych w innych 
krajach… No, są państwa, w których takie programy 
mają charakter dość powszechny. Podałbym przy-
kład Wielkiej Brytanii. Ale również kraje, w których 
systemy zabezpieczenia społecznego są oparte na 
podobnych założeniach jak te, na których oparty jest 
nasz system, to znaczy kraje, które się wywodzą z tej 
tradycji bismarckowskich ubezpieczeń społecznych, 

pracują w parlamencie, mogą mieć trudności z po-
wrotem na rynek pracy. Znamy tę sytuację, kiedy są 
w bardzo trudnym położeniu. A więc, krótko mówiąc: 
jak można inaczej, jeżeli nie poprzez te rozwiązania, 
które są zaproponowane, rozwiązać tę sytuację?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Gdybym miał radzić, w jaki sposób można popra-

wić ten projekt i w jakim kierunku powinny pójść 
zmiany w przypadku tego projektu, tak aby on speł-
niał pewne warunki poprawności legislacyjnej i zgod-
ności, nie wiem, z obowiązującym systemem źródeł 
prawa w Polsce… Wydaje mi się, że należałoby ten 
projekt po prostu dostosować do pewnych schematów 
i konstrukcji, które występują w ustawie o pracowni-
czych programach emerytalnych. Czyli widziałbym to 
tak. Mam wrażenie, że dzisiaj taka możliwość istnieje 
– możliwość utworzenia pracowniczego programu 
emerytalnego dla pracowników Kancelarii Sejmu 
i Kancelarii Senatu. Kancelaria jest pracodawcą w ro-
zumieniu przepisów kodeksu pracy…

(Senator Antoni Szymański: A parlamentarzy-
stów?)

Tak więc gdybym miał w jakiś sposób radzić, to 
powiedziałbym tak: wydaje mi się, że warto byłoby 
rozważyć możliwość dostosowania przepisów doty-
czących tworzenia pracowniczych programów eme-
rytalnych do tego schematu, który dzisiaj jest w usta-
wie. Czyli nie marszałek Sejmu z marszałkiem Senatu 
w porozumieniu, tylko właśnie w takim trybie, w jakim 
tworzy się dzisiaj pracownicze programy emerytalne, 
tzn. pracodawca oraz zakładowa organizacja związ-
kowa czy reprezentacja pracowników na szczeblu za-
kładowym. I wydaje mi się, że warto byłoby rozważyć 
rozszerzenie w art. 5 ust. 4 ustawy określającego dzisiaj 
katalog osób, które mogą przystąpić do pracownicze-
go programu emerytalnego. Czyli, tak jak państwo 
proponujecie w ustawie, oprócz tych kategorii osób, 
które poza pracownikami mogą przystąpić, wymienić 
posłów i senatorów. I w takim przypadku…

(Senator Konstanty Radziwiłł: To jest w projekcie.)
Ja wiem, ja wiem. Ja to widzę.
I w takim przypadku, powiedzmy, zarzuty do-

tyczące przede wszystkim znacznie odbiegającego 
od przepisów tej ustawy trybu tworzenia oraz zasad 
działania i odprowadzania składek dałoby się jednak 
osłabić. Tak że ja bym rozważył tego typu rozwiąza-
nie. Czyli zmianę tylko art. 5 ust. 4 ustawy, rozsze-
rzenie katalogu o posłów i senatorów.

(Senator Antoni Szymański: Dziękuję bardzo.)
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Ponieważ nie byłem indagowany pytaniami na 
okoliczność tej inicjatywy, pozwolę sobie zabrać głos 
w trudnym czasie, czasie, który, że się tak wyrażę, 
ulega przyspieszeniu w dniu dzisiejszym. Mimo że 
pan senator Radziwiłł dość rzetelnie przedstawił 
przebieg prac w komisji, nie wszystkie idee mogły 
być wypowiedziane. Zwłaszcza że opinie rządu, no, 
uległy zmianie, to po pierwsze. Ale po drugie – i to 
jest najważniejsze – pojawiła się nowa rzeczywistość, 
którą usiłowałem wyjaśnić w pytaniu do ministra. 
Omawiany projekt ustawy, złożony przez grupę sena-
torów Platformy Obywatelskiej, powstał w momencie, 
gdy jeszcze nie były rozstrzygnięte nawet pryncy-
pia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 
W związku z tym sprawą oczywistą było, że nie moż-
na było ujmować w projekcie choćby przesłanek do 
tego pracowniczego planu kapitałowego. To prawda, 
że on jest odmienny, wspierany środkami budżetowy-
mi, olbrzymimi środkami budżetowymi państwa. Ale 
z tego projektu też nie wynika możliwość partycypo-
wania przez posłów i senatorów w dobrodziejstwach 
tych warunkowych, czyli dobrowolnych, ubezpieczeń. 

Prawdą jest, że ustawa ta tym razem obejmie pra-
cowników kancelarii i biur poselskich i senatorskich. 
Ale, uwaga, to, o czym pan minister nie powiedział, 
to fakt, że obecna ustawa o PPE ma charakter po-
wszechny, czyli praktycznie rzecz biorąc, bo teoria to 
rozstrzygnęła, wszyscy pracownicy mogliby uczest-
niczyć w tych programach. I tak jest zapisane w usta-
wie. Nawet bliscy nam w zakresie pełnionych funkcji, 
zadań, obowiązków, odpowiedzialności… W ustawie 
o PPE i PPK ujęci są członkowie rad nadzorczych, 
nijak niezwiązani z pracodawcą, chyba o tyle, że są 
jego nadzorcą, nijak w zakresie pełnionych obowiąz-
ków, choćby czasu pracy, określonych zadań… Ci 
członkowie rad nadzorczych mogą partycypować 
w tych programach pracowniczych. Ale nie o tym 
chcę mówić.

 Chcę mówić o tym, o czym zaczął już mówić 
pan senator Radziwiłł, to jest że ta ustawa nie tworzy 
nowego prawa, a już na pewno nie tworzy przywile-
ju. Ona jedynie usuwa lukę prawną, mocą której… 
Być może biurokrata, w tym dobrze rozumieniu, nie 
widział posłów i senatorów jako pracowników, bo 
w rzeczywistości nasz status nie ma charakteru pra-
cowniczego, jak tu usilnie i niczym aptekarz usiłuje 
nam dowodzić pan minister, drugi minister finansów, 
a nawet Komisja Nadzoru Finansowego. No, gdyby 
tak przyjąć, to… Kopernik też łamał przyjęte wów-
czas prawo, a jako inżynier mogę powiedzieć, że po-
winniśmy wycofać z użytku publicznego gumę, gumy 
nie było w naturze, więc po co ta guma jest stosowana. 
Tak że jak ktoś nie jest pracownikiem, to wszyst-
ko inne trzeba wykreślić. Skoro tak, to również, tak 
jak sam pan minister powiedział, członków spółek, 
pracodawcę, bo pracodawcy, którzy tymi spółkami 

też tworzą swoje systemy emerytalne, bazując na, 
można powiedzieć, wielopoziomowości tego zabez-
pieczenia. Oprócz takiego bazowego, państwowego 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego tworzone są 
właśnie takie pracownicze programy emerytalne, 
po prostu na poziomie zakładu pracy, na poziomie 
pracodawcy. One w wielu krajach mają długą tra-
dycję, przyczyniły się do zbudowania znacznego 
majątku, z którego następnie są finansowane świad-
czenia emerytalne, i rzeczywiście przyczyniają się, 
i to w znacznym stopniu, do poprawy jakości życia, 
poziomu życia pracowników po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Tak że rzeczywiście jest tak, że w po-
równaniu z innymi państwami… Nasze pracownicze 
programy emerytalne po prostu nie rozwijają się tak, 
jak byśmy chcieli. Odsetek osób, które są objęte tymi 
programami, jest niewielki, a liczba tych programów 
też na pewno nie jest satysfakcjonująca.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Ministrze, prosiłbym na pi-

śmie… Ale chodzi mi właśnie o te specjalizowane, 
dla parlamentarzystów…

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

…z krajów Unii Europejskiej, na najbliższe 
1,5 roku.

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

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pyta-
nia zadane przez panów senatorów Czerwińskiego 
i Szymańskiego.

(Senator Antoni Szymański: Szymańskiego rów-
nież, tak?)

Tak, obu.
(Senator Antoni Szymański: Tak, tak. Dlatego 

że to, co pan minister powiedział, jest ważne dla 
Wysokiej Izby.)

No tak, tak.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator J. Rulewski) to władza, zwłaszcza władza ministra finansów nie 
powinna prowadzić przetargu, ile za tę funkcję damy, 
już najmniej władza Ministerstwa Finansów, która 
– jak się okazuje – w przeszłości za swoje funkcje 
sowicie siebie nagradzała.

My takich nagród nie chcemy, nie oczekujemy, peł-
nimy funkcje, jak możemy i w ramach różnych możli-
wości, co często przekracza… Jednym z przykładów 
tego przekraczania możliwości parlamentarzystów jest 
fakt, że się poświęcają. Wielu, jak tu zauważyłem, po-
święca swoje kwalifikacje, wysokie kwalifikacje zawo-
dowe, namiętności, nawet bym powiedział, zawodowe 
po to, żeby służyć Rzeczypospolitej, czyli poświęcają 
się dla dobra wspólnego. No, niestety z tendencją ma-
lejącą. Jeszcze niedawno siedziałem wśród senatorów, 
z których 8 było mecenasami, dzisiaj ta liczba ulega 
redukcji, ze zrozumiałych względów, materialnych i in-
nych, bo prestiż, godność parlamentarzysty nie podlega 
ochronie. Tak w ogóle to się dziwię, że krytykują nas, 
mówią: administracja. Przecież każdy zawód podlega 
ochronie, przedstawiciele każdego zawodu mogą straj-
kować, mogą dochodzić praw, mogą wytupywać rosz-
czenia na ulicy. My tego nie robimy i prawdopodobnie 
nie będziemy robić, właśnie dlatego, że kierujemy się 
bardziej imperatywem moralnym, czyli czymś, co jest 
konieczne. I moim zdaniem każdy Polak i każda Polka 
powinni brać udział w systemie demokracji parlamen-
tarnej, ale nie wszyscy mogą.

Jeszcze jedna, jak powiadam, sprawa to jest spra-
wa finansów. Ten projekt powstał na kanwie oszczęd-
ności, które powstały…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,10 
minut minęło.)

Już. Tak? To dziękuję.
A mogę przejść do drugiej tury?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze. Proszę.)
Jeszcze 5 minut.
Jak wiadomo, na mocy decyzji Sejmu obniżono 

wynagrodzenia. To jest chyba jedyna grupa zawo-
dowa czy społeczna, nazwijmy to, społeczna, która 
doznała szwanku w minionych 11 latach, której obni-
żono uposażenie, no, pod bardzo krzywdzącym moim 
zdaniem określeniem, gdyż uposażenia stanowiły 
kapitał, polityka była miejscem robienia kapitału… 
No, nie wiem, jak to porównywać, czas na to nie po-
zwala, ale wiem, że jeśli już ktoś myślał o tym kapi-
tale i widział tych kapitalistów, to ja bym się widział 
np. w spółce Orlenu, prawda, jako były poseł czy ten, 
który rezygnuje z poselstwa bądź senatorstwa. No, 
tam np. rzecznik, młoda wspaniała dziewczyna, peł-
niący obowiązki rzecznik otrzymywał 6 razy więk-
sze miesięczne wynagrodzenie, przy bardzo niskich 
kwalifikacjach, no, z wyjątkiem wizualnych, czego ja 
niestety nie jestem w stanie zagwarantować.

Tak więc jeśli już o kapitale mówimy, to właśnie 
ten kapitał gdzieś tam w innym miejscu tkwi. No 

zarządzają, mogą uczestniczyć, tak jest w ustawie… 
Pracodawca to nie jest pracownik, nie zawsze, pra-
codawca, prezes zarządu nie musi w ogóle do pracy 
przychodzić. Tak że odkrycia, Panie Ministrze, to 
pan ma rzeczywiście niebywałe. Ale nie jest pan sam.

Teraz jest ważne pytanie, żeby odpowiedzieć… To 
jest po prostu nieuwaga twórców, i być może nasza, 
którzy nie doprowadzili do tego, żebyśmy mogli par-
tycypować w dobrowolnych funduszach ubezpiecze-
niowych. To jest duża nieuwaga, ponieważ w obiegu 
jest przekonanie, że jesteśmy… Wielu spośród nas jest 
posłami zawodowymi, statystyka mówi, że w Senacie 
jest 73 senatorów tzw. zawodowych, którzy pobierają 
pełne uposażenie, 17 senatorów nie pobiera uposa-
żenia, a 10 pobiera obniżone. Podobna sytuacja jest 
w Sejmie. Ale o czym mówimy? Mówimy o tym, żeby 
wypełnić lukę w rzeczywistości ubezpieczeniowej. 
Rzeczywistość ubezpieczeniowa, która jest oferowa-
na w formie ustawy, obejmuje trzy filary i wszystkich 
pracowników, a więc filar podstawowy, OFE czy też 
zastępujący go teraz PPK, no i filar dobrowolny, oczy-
wiście związany z opłacaniem składki. I okazuje się, 
że jedną z najlepszych grup, która spełnia wymagania 
ubezpieczeniowe, są właśnie posłowie i senatorowie. 
Przypatrzmy się temu, bo może nie mieliśmy na to 
czasu. Nie tylko realizujemy podstawowe zobowią-
zania w zakresie wysokości i terminowości składki, 
ale i co do części przywilejów, bo nie korzystamy 
w pełni z ubezpieczeń, chociażby z urlopów, a kobiety 
posłanki z urlopów macierzyńskich… Nie znamy 
pojęcia nadgodzin. Co więcej, poseł i senator, który 
skończy karierę i zapisze się do urzędu pracy w celu 
otrzymania zasiłku, nie otrzyma go, bo nie pracował, 
on był tylko posłem lub senatorem, choć będzie mógł 
pójść na jakieś kursy doszkalające, owszem, prawda. 
Tak więc nawet z tej instytucji nie korzystamy. A po-
wtarzam: bilans składki do świadczeń jest jednym 
z najlepszych bilansów dla ZUS. I na szczęście ZUS 
negatywnej opinii tu nie zawarł.

Oczywiście są jeszcze inne utrudnienia, które 
wpływają na konieczność… Jedną z nich jest np. nie-
możność podejmowania pracy bądź pełnienia funkcji 
w spółkach Skarbu Państwa lub prywatnych albo po-
dejmowania innej działalności… No, pod warunkiem 
utraty części lub całości uposażenia…

I z tego tytułu nie uważam, proszę państwa, że wal-
czymy o jakiś przywilej czy nawet dobrodziejstwo, 
jak pan senator Radziwiłł powiedział. Walczymy 
z dyskryminacją i walczymy też o to, o czym pan po-
wiedział. Zresztą wszyscy są tu zgodni, że wielu z nas 
w ramach takiego imperatywu moralnego podejmuje 
się funkcji, to nie jest wybór. Moim zdaniem każdy 
Polak powinien starać się, żeby być posłem, senato-
rem, prezydentem, radnym itp. A jeśli to spełniamy, 
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(senator J. Rulewski) sformułowanych przed chwilą przez pana senatora 
Rulewskiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku…
A, informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

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

do przedstawionych wniosków? Nie.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz do Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Szanowni Państwo, za chwilę zostanie ogłoszona 
przerwa w obradach.

Na godzinę 11.00 zapraszam państwa na parlamen-
tarne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w holu 
głównym Sejmu.

Na godzinę 12.00 zapraszam państwa na otwarcie 
wystawy „KUL uniwersytetem niepodległej Polski 
1918–2018”.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 43  

do godziny 12 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 
19, 20, i 21 grudnia 2018 r. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną 
wraz z harmonogramem prac Senatu w okresie od 
stycznia do września 2019 r.

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z nie-
uchwaleniem przez Sejm na obecnym posiedzeniu 
ustawy budżetowej na rok 2019 posiedzenie Senatu 
planowane na dni 9, 10 i 11 stycznia nie odbędzie 
się. Senat rozpatrzy ustawę budżetową na 2019 r. na 
posiedzeniu w dniach 23 i 24 stycznia 2019 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

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 1028 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka 
Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

ale jeśli chodzi o ustawę, to w wyniku takiej oceny 
Sejm… I my niestety również bezwolnie przyjęli-
śmy tę prawdę jako prawdziwą prawdę – jeśli można 
mówić, że są prawdy prawdziwe – i w wyniku tego 
powstała nadwyżka w budżecie Senatu w wysokości 
czterech… W sumie powstała nadwyżka w wysokości 
12,5 miliona zł, właśnie w dziale uposażenia. No, to 
są tylko uposażenia. I należałoby jednak lepiej tę nad-
wyżkę zagospodarować. Nie kłócąc się z tymi rozwią-
zaniami, powinniśmy zabezpieczyć się na przyszłość, 
bo każdy z nas będzie w jednakowo trudnej sytuacji 
emerytalnej, nawet po wprowadzeniu tego systemu. 
Uważam, że te środki nie powinny przepadać, że po-
winny być przeznaczane na inne cele. One mogłyby 
być wykorzystywane do czegoś, co jest powszechną 
cnotą wszystkich narodów i wszystkich ludzi – do 
oszczędzania na starość.

I w tym sensie w dalszym ciągu proszę o pochy-
lenie się nad tym projektem ustawy – nawet w tym 
duchu, o którym mówił pan minister. W związku 
z tym proponuję poprawkę, która uwzględnia zmiany 
w prawodawstwie i powiada, że należy ten projekt 
ustawy rozpatrywać w kontekście niedawno uchwa-
lonych pracowniczych programów kapitałowych. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo za te 2 wystąpienia pana senatora 

Rulewskiego. (Oklaski)
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja dzisiaj występuję bardzo krótko. To również 

będzie bardzo krótkie wystąpienie. Przede wszyst-
kim chciałbym podziękować panu senatorowi 
Rulewskiemu i osobom, które go wspierały w przy-
gotowywaniu projektu. Aczkolwiek pamiętam do-
kładnie, że byłem przeciwko niemu – i tak pewnie 
będzie do końca, również w głosowaniu za chwilę 
– ale nie dlatego, że sformułowany problem nie jest 
istotny. Ten problem jest istotny, tylko że projekt jest 
niedoskonały. Chciałbym w tym wystąpieniu zachę-
cić pana senatora i Senat do tego, żebyśmy nad tym 
pracowali, żebyśmy tego nie odkładali na kolejną 
kadencję. Rzeczywiście to, o czym mówił pan se-
nator w uzasadnieniu, jest poważnym problemem 
i trzeba szukać dobrego rozwiązania tego problemu. 
Zobaczymy, jak będzie wyglądało głosowanie w tej 
sprawie. Ale jeśli ono wypadnie negatywnie dla tego 
projektu, to będę zachęcał do tego, żebyśmy dalej po-
szukiwali dobrych rozwiązań w zakresie problemów 
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o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1023 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za? 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników…
(Senator Adam Bielan: Nie mam karty.)
Karta?
Zaraz zrobimy chwilkę przerwy, za momencik.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Zrobimy chwilową przerwę techniczną na poszu-
kiwanie karty.

(Senator Adam Bielan: Już jest.)
Jest, Panie Marszałku? Jest. Już ma pan marszałek.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od sprzedaży detalicznej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1031 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 89 senatorów, 87 – za, 1 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od sprzedaży detalicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o grobach weteranów walk 
o wolność i niepodległość Polski.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 1024 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jerzego Fedorowicza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Dzisiejszego poranka Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych omówiła złożone poprawki, jednogłośnie 
uchwaliła przyjęcie ustawy bez poprawek i z tożsamym 
wnioskiem zwraca się do Wysokiej Izby. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?
W dyskusji wnioski zgłosił pan senator Jerzy 

Chróścikowski.
Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania.
Proszę państwa, w pierwszej kolejności zostanie 

przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przy-
jęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za? 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 79 – za, 3 – przeciw, 4 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym prosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1029 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 87 senatorów, 61 – za, 26 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 14)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) wniosek, znaki nagrobne według wzoru nadanego 
powszechnie obowiązującymi przepisami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 było za, 59 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawki nr 2, 4, 12, 14, 20 i 25 zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 we właściwy sposób oddaje relacje 

między ustawami, skreślając normatywnie zbędny 
przepis.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 poszerza krąg podmiotów, które 

mogą wystąpić o wpisanie do ewidencji grobu znaj-
dującego się poza granicami Polski.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Nad poprawkami nr 6 i 11 należy głosować łącz-

nie.
Uzupełniają one przepisy o możliwość żądania 

przy wniosku o wpis do ewidencji oraz o możliwość 
gromadzenia w ewidencji danych adresowych osób 
prywatnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 7 zakłada, że wniosek o wpisanie 

grobu do ewidencji podlegać będzie rozpatrzeniu 
przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i za-
opiniowaniu przez Kolegium IPN oraz ponownemu 
rozpatrzeniu przez prezesa IPN, a nie samodziel-
nemu rozstrzygnięciu prezesa IPN i odwołaniu do 
kolegium.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 było za, 60 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Poprawka odrzucona.

Na posiedzeniu komisji rozpatrywaliśmy zgło-
szone poprawki. Tylko jedna poprawka została roz-
patrzona pozytywnie, reszta – negatywnie. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator Jan 

Rulewski i pan senator Jerzy Fedorowicz.
(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam prośbę o to, żeby nie skreślać Marii 

Konopnickiej, która ułożyła najpiękniejszy wiersz 
o grobach ojczystych.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Pan senator 

Fedorowicz? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

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

Głosujemy nad poprawką nr 1, która zmienia pre-
ambułę ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 30 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka nie uzyskała poparcia, została odrzu-

cona.
Uwaga: nad poprawkami nr 2, 4, 12, 14, 20 i 25 

należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 
wykluczy głosowanie nad poprawką nr 26.

Poprawki nr 2, 4, 12, 14, 20 i 25 zakładają, że po 
upływie 6 miesięcy od zasadniczego terminu wejścia 
w życie ustawy na grobach weteranów walk o wol-
ność i niepodległość Polski w rozumieniu ustawy 
uchwalonej przez Sejm oraz grobach kombatantów, 
działaczy opozycji antykomunistycznej, a także 
grobach żołnierzy innych państw walczących o nie-
podległość Polski umieszczane będą, na odpowiedni 
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 16 w konsekwencji zasady, że dota-
cje z art. 8 ustawy nie mogą być przyznane osobom 
fizycznym, skreśla te rozwiązania, które zakładają, że 
wniosek o udzielenie dotacji zawiera imię i nazwisko 
wnioskodawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 – za, 60 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 17 poszerza przepisy dotyczące przy-

znawania dotacji o zasady sprawowania kontroli nad 
przyznanymi środkami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 18 przyjmuje, że o przyznanie świad-

czenia pieniężnego na pokrycie kosztów opieki nad 
grobem będzie mogła ubiegać się osoba będąca człon-
kiem rodziny weterana lub osoba przez nią wskazana, 
a nie każda osoba fizyczna sprawująca opiekę nad 
grobem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 27 było za, 60 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka odrzucona.
Nad poprawkami nr 19 i 21 należy głosować łącz-

nie. Zakładają one, że do postępowania w sprawie 
wpisania grobu do ewidencji oraz do postępowania 
w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na po-
krycie kosztów opieki nad grobem znajdą zastosowa-
nie przepisy kodeksu postępowania administracyjne-
go oraz, w konsekwencji, że przyznanie świadczenia 
przybierze formę decyzji, a nie umowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawki zostały odrzucone.
Głosujemy nad poprawką nr 22. Zakłada ona, że 

do postępowania w sprawie wpisania grobu do ewi-
dencji oraz do postępowania w sprawie przyznania 
świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów opieki 
nad grobem znajdą zastosowanie przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego.

Poprawka nr 8 wydłuża termin na potwierdzenie 
wojewody, że grób wpisywany do ewidencji nie jest 
grobem wojennym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 28 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 9 skreśla normatywnie zbędny frag-

ment przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 27 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 10 zakłada, że w przypadku odmo-

wy wpisania grobu do ewidencji wniosek o wpisa-
nie grobu do ewidencji będzie podlegał ponownemu 
rozpatrzeniu przez prezesa IPN i zaopiniowaniu 
przez Kolegium, a nie rozpatrzeniu przez Kolegium 
IPN.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 13 zakłada, że w ewidencji grobów 

nie będą przechowywane informacje stanowiące 
uzasadnienie uznania, że dany grób spełnia kryteria 
uznania go za grób weterana.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 28 – za, 55 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 15 poszerza wyliczenie podmiotów 

współpracujących z IPN w zakresie pozyskiwania 
informacji o grobach weteranów o jednoznaczne 
wskazanie osób fizycznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka odrzucona.
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(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o grobach wetera-
nów walk o wolność i niepodległość Polski.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o paszach.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1027 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 87 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o paszach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o lasach.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 1026 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 89 senatorów, 88 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o lasach.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłat-
nego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – 
druki senackie nr 1032 A i 1032 B.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 23 wprowadza przepisy pozwalające 

prezesowi IPN wydać decyzję o zakazie użycia grobu 
wpisanego do ewidencji do ponownego pochowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 29 było za, 59 – przeciw, 

1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 24 skreśla przepis, który zakłada, że 

ewidencja prowadzona na podstawie ustawy wymaga 
odrębnego aktu utworzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 26 zmienia termin wejścia w życie 

ustawy ze sztywnej daty kalendarzowej na datę wy-
znaczoną upływem czasu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 27 – za, 60 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Poprawka odrzucona.
Czy jakaś poprawka została przyjęta? Nie.
To teraz zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. Już zgłaszam, więc już… Pan to samo… 
Tak?

(Senator Czesław Ryszka: Tak.)
To zgłaszamy wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad tym wnioskiem, 

nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 86 było za, nikt nie był 

przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)
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(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1021 Z.

Bardzo proszę pana senatora Marka Rockiego 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Rocki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność poinformować, że po dzisiej-

szym porannym posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej komisje rekomendują 
Senatowi – było 10 głosów za i 9 przeciw – przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostały senator sprawozdawca chce jeszcze 

zabrać głos?
Sprawozdawcą komisji nauki był właśnie pan 

senator Marek Rocki, a ponadto sprawozdawcą 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej był pan senator Piotr Florek.

Nie widzę, nie słyszę 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 przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 85 – za, 2 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

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 88 senatorów, 86 było za, 1 – prze-

ciw, również 1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 39)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o świadczeniu re-
kompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatne-
go węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bez-
płatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o europejskich partiach 
politycznych i europejskich fundacjach politycznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – 
druki senackie nr 1022 A i 1022 B.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-
wionym przez obydwie komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 87 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o europejskich par-
tiach politycznych i europejskich fundacjach poli-
tycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Komisja Samorządu Terytor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 1030 A i 1030 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 41)
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 86 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu usta-
wy. Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
senatora Andrzeja Mioduszewskiego do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1046 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 88 senatorów, 63 było za, 23 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1047 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 88 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego.

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 827 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Jana Rulewskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad projektem ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania administracyjnego 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 86 senatorów, 84 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego i podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 
Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senato-
ra Jana Rulewskiego do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

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 939 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Andrzeja Mioduszewskiego 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu.

Kto jest za?
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…dla niepełnosprawnych. Druga propozycja to 
rozwiązać to wreszcie systemowo, tzn. nie pokazywać 
kwot, tylko odnieść się do najniższego wynagrodze-
nia. Tak jak państwo widzieliście w tych listach, to 
jest ten problem dotyczący przede wszystkim ma-
tek z dziećmi, na które ci tak zwani, i słusznie tak 
przezywani, alimenciarze nie chcą płacić. Naprawdę 
uwzględniamy realia budżetowe, bo ustalenie tego 
progu, tak jak proponujemy, na poziomie 55% najniż-
szego wynagrodzenia da kwotę tylko nieco większą 
niż te 800 zł, które państwo proponujecie. Nie ma 
tu zatem zagrożenia budżetowego. Za to wreszcie 
i ministerstwo, i te rodziny będą wiedziały, jaki jest 
ten próg i jakie będzie to świadczenie. Będzie ono 
systematycznie wzrastało, kiedy rząd będzie decy-
dował o zwiększeniu płacy minimalnej. O to bardzo 
prosimy.

Poza tym wnosimy o to, żeby te świadczenia były 
waloryzowane, a to dlatego, że te 500 zł przez 11 lat 
było mrożone. I to jest utrzymywane przez państwa 
nawet teraz, kiedy sytuacja budżetowa jest dobra.

Mówiłem tutaj o… Proszę państwa, gdybyście 
zdecydowali się na ten ruch, byłoby to naprawdę zgod-
ne z państwa priorytetami, priorytetami tego rządu 
w polityce rodzinnej, a na pewno nie obciążałoby 
to nadmiernie budżetu. To są rozsądne, wyważone 
propozycje. Apeluję o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski jeszcze się zgłasza. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Króciutko. Proszę państwa, mocą innej ustawy 

przyznaliście wnukom z rodzin górniczych świad-
czenia wigilijne pod choinkę. Dzieci, które nie mają 
rodziców, też czekają na wigilijny podarunek, a wła-
ściwie na konieczność… Proszę o poparcie, zwłaszcza 
ze względu na dzieci niepełnosprawne. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

nie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

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 1044 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja zebrała 

się dzisiaj i po wnikliwej dyskusji proponuje Senatowi 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy sprawozdawcy mniejszości komisji a zara-

zem senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senator 
Mieczysław Augustyn i senator Jan Rulewski.

Proszę, pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo 
proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy chwilę przed podjęciem decyzji doty-

czącej prawie miliona osób w Polsce, najczęściej ma-
tek z dziećmi, których ojcowie nie chcą łożyć na ich 
utrzymanie. Propozycja, która zmierza do tego, żeby 
poprawić ściągalność należności od nieodpowiedzial-
nych rodziców na rzecz Funduszu Alimentacyjnego, 
oraz wprowadza niewielką poprawę, podwyższenie 
progu, do którego należy wypłacać te świadczenia, te 
niewielkie świadczenia, wydaje nam się, jako wnio-
skodawcom mniejszości, z dwóch powodów za płytka, 
nie załatwiająca spraw. Na pewno dostaliście państwo 
na swoje skrzynki te dramatyczne listy osób, które 
apelują do nas, byśmy w sprawie tego progu zrobili 
więcej. My, ja z panem senatorem Rulewskim, pro-
ponujemy, opcjonalnie, dwa rozwiązania. Pierwsze 
to podniesienie tego progu do konkretnych kwot, 
zwłaszcza z uwzględnieniem osób niepełnospraw-
nych w rodzinie, tak jak państwo proponowaliście 
co do świadczenia wychowawczego 500+, tak żeby 
to rozróżnić. I tutaj przede wszystkim pan senator 
Rulewski proponował, żeby to był 1 tysiąc i 1 tysiąc 
200…

(Senator Jan Rulewski: Dla niepełnosprawnych.)

(marszałek S. Karczewski)
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kiemu Narodowego Funduszu Zdrowia informacji 
o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 25 było za, 51 – przeciw, 

8 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 48)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 2 przewiduje możliwość udziela-

nia dotacji dla podmiotów leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów. 27 było za, 55 – przeciw, 

1 – wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka odrzucona.
Ja zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Głosujemy nad tym wnioskiem. Kto z państwa 

jest… Głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów. 57 senatorów było za,  

4 – przeciw, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 50)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz lista-
mi oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej.

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania 
punktu dwudziestego czwartego porządku obrad: 
ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk 
senacki nr 1041 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów. 78 było za, 2 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 55 było za, 31 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem 
oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1045 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja zebrała się i rozpatrzyła 2 poprawki. 

Jedną z nich, przyjętą już przez komisję, rozpatrzy-
liśmy jeszcze raz – taka była procedura – a druga 
została złożona przez pana senatora Grodzkiego. 
Pierwsza poprawka, przyjęta wcześniej przez komi-
sję, w głosowaniu nie uzyskała większości. Poprawka 
zgłoszona przez pana senatora Grodzkiego również 
została odrzucona. W związku z tym komisja propo-
nuje przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać 

głos?
A senatorem wnioskodawcą jest senator Tomasz 

Grodzki.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma? To się nie zgłosi.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

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

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1. 
Ma ona na celu zmniejszenie częstotliwości zgłasza-
nia przez świadczeniodawców oddziałowi wojewódz-

(marszałek S. Karczewski)
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(marszałek S. Karczewski) i grup społecznych. Niestety źródłem dezinformacji 
są przede wszystkim członkowie rządu. Z wypowie-
dzi ministra, pana premiera i z dokumentów spółek 
energetycznych, docierających do nas niemal rów-
nocześnie, wynika, że ceny energii wzrosną o 70%, 
60%, 30%, o kilkanaście procent, a nawet – co stwier-
dził 12 grudnia pan premier – nie wzrosną wcale. 
Które z tych informacji są prawdziwe?

Ciągle też dowiadujemy się, że owe podwyżki 
będą rekompensowane, ale nie wiemy, w jaki sposób, 
w jakiej skali, przez jaki okres i kogo rekompensaty 
obejmą. W tym samym czasie, gdy z Ministerstwa 
Energii otrzymujemy sygnał, że na rekompensaty 
rząd przeznaczy ok. 4–5 miliardów zł, Ministerstwo 
Finansów informuje, że w budżecie na 2019 r. nie 
przewidziano żadnych środków na rekompensaty. 
Jakby kpiąc z Polaków, minister energii wyjaśnia, 
że specjalny fundusz rekompensat zasilą kwotą 1 mi-
liarda zł te same spółki energetyczne, które domagają 
się podniesienia cen energii. Ten splot sprzecznych 
i nielogicznych wypowiedzi sugeruje wniosek, że ten 
rząd rządzi już tylko teoretycznie.

Oczekujemy szybkiej i jednoznacznej informacji 
o tym, czy i w jakim zakresie wzrosną ceny energii 
elektrycznej, jaka jest ich zasadność i w jaki sposób 
będą one rekompensowane.

Składamy też do pana premiera wniosek o objęcie 
samorządów terytorialnych systemem rekompensat 
z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwy-
żek kosztów gospodarki odpadami, spowodowanych 
wzrostem opłat środowiskowych. Samorządy w ustro-
ju opartym na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości 
państwa pełnią rolę najbliższego obywatelom orga-
nu realizującego publiczne zobowiązania w zakresie 
bezpieczeństwa, dbałości o zdrowie, edukacji, prawa 
do mieszkania i wielu innych zadań. Zapowiadane 
podwyżki powodują, że część tych zadań nie będzie 
wykonalna. Uważamy, że to obowiązkiem państwa 
jest wykonywanie przez nasz kraj zobowiązań z ty-
tułu dyrektyw środowiskowych, w tym dotyczących 
emisji gazów cieplarnianych, i przerzucanie obciążeń 
z tego tytułu na samorządy nie znajduje uzasadnienia. 
Oczekujemy, że rząd przygotuje propozycje takich re-
kompensat dla samorządów. Dobrym miejscem na ich 
skonfrontowanie z samorządami może być Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Oświadczenie podpisali senatorowie: Mieczysław 
Augustyn, Marek Borowski, Barbara Borys-
Damięcka, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, 
Jarosław Duda, Jerzy Fedorowicz, Piotr Florek, 
Tomasz Grodzki, Wiesław Kilian, Kazimierz 
Kleina, Bogdan Klich, Andrzej Kobiak, Władysław 
Komarnicki, Jan Filip Libicki, Grzegorz Napieralski, 
Maria Pańczyk-Pozdziej, Marian Poślednik, Marek 
Rocki, Jadwiga Rotnicka, Jan Rulewski, Sławomir 
Rybicki, Waldemar Sługocki, Anna Grażyna 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów.

Informuję, że porządek sześćdziesiątego ósmego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
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?

(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Senator Jerzy 
Wcisła.)

Pan senator Jerzy Wcisła jako pierwszy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
I później według kolejności. Ile mamy zgłoszeń?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Tak, to będzie 

senator Libicki, senator Gaweł i senator Czerwiński.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Składam oświadczenie w imieniu 29* senatorów. 

Oświadczenie kierujemy do prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

i raportu „Portfel statystycznego Polaka” przygotowa-
nego przez Kantar Millward Brown, w ciągu ostatnich 
3 lat koszty utrzymania statystycznego obywatela 
wzrosły z ok. 1 tysiąca zł do blisko 1 tysiąca 600 zł. 
Można powiedzieć, że wzrost kosztów życia wyssał 
już z portfeli obywateli całe 500+. Jednak największe 
podwyżki dopiero przed nami.

Polacy bombardowani są codziennie innymi, czę-
sto wzajemnie wykluczającymi się informacjami na 
temat zakresu podwyżek cen energii elektrycznej, 
sfer, które będą nimi objęte, i sposobu rekompensowa-
nia wzrostu kosztów dla poszczególnych podmiotów 

* Powinno być: 30. Pod treścią oświadczenia złożył podpis rów-
nież senator Aleksander Pociej.
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(senator J. Wcisła) może unika pan po prostu wypowiedzi w tej sprawie 
i przedstawienia opinii publicznej swojego stanowiska 
na ten temat. W związku z tym, korzystając z instytu-
cji oświadczenia senatorskiego, które nakłada na pana 
obowiązek udzielenia odpowiedzi na nie w ciągu 30 
dni, ośmielam się zadać panu w tej sprawie następu-
jące pytania.

Po pierwsze, czy podtrzymuje pan swoją wcze-
śniejszą opinię, iż prof. Marek Ch. kierował nadzorem 
bez zarzutu i wykonywał swoją funkcję z zachowa-
niem wszystkich profesjonalnych zasad?

Po drugie, czy nadal uważa pan, że były szef KNF 
nie został odwołany, ale sam złożył dymisję dla dobra 
polskiego systemu finansowego, bankowego, gospo-
darki i że było to słuszne i bardzo patriotyczne?

Po trzecie, czy wciąż twierdzi pan, iż były już 
prezes KNF to uczciwy człowiek, skąd wynikać mo-
głoby, że CBA zatrzymało, a następnie sąd aresztował 
uczciwego człowieka?

Po czwarte, czy w związku z tym dopuszcza 
pan sytuację – jeśli nadal uważa pan pana Ch. za 
uczciwego człowieka – iż CBA pod swoim obecnym 
kierownictwem może np. zatrzymywać uczciwych 
ludzi?

Po piąte, czy uważa pan, iż standardem uczciwych 
ludzi nadzorujących system finansowy w Polsce jest 
używanie w prywatnych rozmowach tzw. szumideł?

Po szóste, czy tego typu standard funkcjonuje 
także w prywatnych rozmowach pracowników kie-
rowanego przez pana NBP? Chodzi mi o standard 
szumideł właśnie.

Po siódme – z prezentowanych w mediach treści 
nagrań wynika także, iż były już prezes KNF pro-
ponował właścicielowi banku rozwiązanie niezgodne 
z prawem, a gdy rozmówca zwrócił mu na to uwagę, 
były już szef KNF stwierdził, że o tym wie, ale prze-
cież rozmawia prywatnie – czy uważa pan, że tak 
postępują ludzie uczciwi?

Będę bardzo wdzięczny za udzielenie mi odpo-
wiedzi na powyższe pytania. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
A teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Roberta Gawła.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku, oświadczenie jest skierowane do 

ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 

22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjaliza-
cji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transpor-

Sztark, Przemysław Termiński, Piotr Wach, Barbara 
Zdrojewska, Piotr Zientarski i Jerzy Wcisła. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Następnym senatorem, który wygłosi oświadcze-

nie, będzie pan senator Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Jestem, tylko sobie 

przygotuję…)
Proszę bardzo. Czas będziemy liczyć od chwili…
(Senator Jan Filip Libicki: …Jak zacznę czytać. 

Dobrze?)
Od punktu „start”.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, swoje oświadcze-

nie senatorskie kieruję do prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, pana Adama Glapińskiego.

Szanowny Panie Prezesie!
Jak pan doskonale wie, w ostatnich tygodniach na-

stąpiła dymisja szefa Komisji Nadzoru Finansowego, 
pana Marka Ch. Ma ona związek z nagraniem, któ-
rego treść na swoich łamach opublikowała „Gazeta 
Wyborcza” w listopadzie bieżącego roku. Z treści tej 
publikacji wynika, że wiele wskazuje na to, iż były 
już szef KNF domagał się od jednego z właścicieli 
polskiego banku gigantycznej łapówki. Wkrótce po 
swojej dymisji były już szef KNF został zatrzymany 
przez funkcjonariuszy CBA, a następnie aresztowany 
przez sąd na 2 miesiące.

Tymczasem w dniu 16 listopada tego roku na 
Kongresie 590 w Rzeszowie mówił pan: profesor 
Marek Ch. kierował nadzorem bez zarzutu; wyko-
nywał swoją funkcję z zachowaniem wszystkich pro-
fesjonalnych zasad. Kolejna wypowiedź: były prezes 
KNF to uczciwy człowiek. I następna: „z tego, co 
wiem, pan profesor Ch. nie ma zarzutu korupcji, nie 
ma żadnego zarzutu. Śledztwo toczy się w sprawie. 
Nie doszło jeszcze do pierwszych przesłuchań”. I te-
raz ostatni cytat: były szef KNF nie został odwołany, 
ale sam złożył dymisję dla dobra polskiego systemu 
finansowego, bankowego, gospodarki, było to słuszne 
i bardzo patriotyczne. Przytaczam to za portalem 
Parkiet.com.

Szanowny Panie Prezesie, jak dotąd nie udało 
mi się odnaleźć jakiejkolwiek pańskiej wypowiedzi, 
która – już po zatrzymaniu i aresztowaniu byłego 
szefa KNF – prostowałaby te pańskie twierdzenia 
lub w jakikolwiek inny sposób wyjaśniałaby je opinii 
publicznej. Nie ośmielam się przypuszczać, że być 
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(senator R. Gaweł) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Szymański: Czy mogę się dopisać, 

Panie Senatorze?*)
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.
Szanowny Panie Prezydencie!
Pozwalam sobie ponownie zwrócić się do pana jako 

przewodniczącego Komitetu Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wstępie chciałbym podziękować za podjęcie 
tematu odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, któ-
rej rozpoczęcie ogłosił pan 11 listopada br. Dziękuję 
tym bardziej, że w jednym z poprzednich oświadczeń 
występowałem do pana o to, zresztą jako jedna z wielu 
osób, stowarzyszeń i innych podmiotów. Odbudowany 
Pałac Saski w centrum polskiego państwa, w jego stoli-
cy na pewno będzie odpowiednim i wymownym sym-
bolem zarówno obchodów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, jak i samej niepodległości, 
suwerenności i niezależności państwa.

Według mnie dopełnieniem tego centralnego, ale 
pojedynczego znaku powinny być symbole, pamiątki 
obchodów zachowane w każdej polskiej rodzinie, 
w każdym polskim domu. Uważam przy tym, że 
pan, jako głowa państwa polskiego, jego reprezentant 
i przedstawiciel, ma szczególne, największe prawo do 
tego, aby taki „rodzinny”, powszechny symbol zde-
finiować, ale także każdej polskiej rodzinie przeka-
zać. Oczywiście wskazane byłoby, aby ten przedmiot 
pełnił również inne, oprócz symbolicznej, funkcje 
związane z obchodzoną setną rocznicą.

Proponuję, aby była to książka „Historia Polski od 
odzyskania niepodległości”. Powinna ona obejmować 
pełne 100 lat najnowszej historii naszego państwa i na-
rodu aż do daty 11 listopada 2018 r., oczywiście także 
proces formowania się niepodległej Rzeczypospolitej 
Polskiej w trakcie I wojny światowej. Autorami tej 
książki powinni być uznani i, co najważniejsze, nie-
zależni od wpływów politycznych historycy zajmu-
jący się najnowszymi dziejami naszego kraju. Kładę 
nacisk na rzetelność i niezależność ewentualnych au-
torów nie tylko od bieżącej polityki, ale i modnych 
nurtów ideologicznych, kultury masowej, nacisków 
medialnych czy poprawności politycznej.

Głównym kryterium treści zawartych w książce 
powinno być kryterium prawdy i faktów. Historia 

* Senator Szymański złożył swój podpis pod oświadczeniem.

cie kolejowym. Wprowadzone zmiany miały na celu 
ułatwienie zachowania historycznego dziedzictwa 
kolejowego oraz funkcjonowania kolei retro, tury-
stycznych i okazjonalnych.

Z docierających do mnie informacji wynika, iż 
pół roku po wejściu w życie ustawy wprowadzone 
zmiany pozostają martwe. Od momentu wejścia usta-
wy w życie nie znane mi są przypadki przekazania 
zabytkowego taboru ani materiałów staroużytecznych 
na rzecz organizacji społecznych. Wszystkie zgło-
szone wnioski zostały rozpatrzone negatywnie lub 
pozostały bez odpowiedzi.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą 
o następujące informacje: ile wniosków o przekaza-
nie w trybie art. 39b i 39c ustawy o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” wpłynęło do PKP SA, 
PKP PLK SA, PKP Cargo SA oraz PKP Intercity SA; 
ile wniosków zostało rozpatrzonych oraz ile pozostaje 
bez odpowiedzi na dzień dzisiejszy; jakie są konkret-
ne przyczyny decyzji odmownych; jakie procedury 
należy wprowadzić oraz jakie przeszkody usunąć, aby 
organizacje społeczne mogły efektywnie korzystać 
z zapisów ustawy?

Według mojej wiedzy organizacje, które zło-
żyły wnioski w trybie art. 39b i 39c to: Klub 
Sympatyków Kolei we Wrocławiu, Towarzystwo 
Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie, Fundacja Polskich 
Kolei Wąskotorowych, Pomorskie Towarzystwo 
Miłośników Kolei Żelaznych i Piaseczyńsko-
Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. 
Pomorskie

Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych otrzy-
mało odpowiedzi odmowne od PKP SA oraz PKP 
Intercity SA. Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej 
otrzymało odpowiedź odmowną od PKP PLK SA. 
Wniosek dotyczył przekazania do muzeum dawnego 
wagonu pasażerskiego typu 8A. PKP PLK SA pla-
nuje ogłosić przetarg na jego sprzedaż. Taka decyzja 
jest zaskakująca, ponieważ wagon został wpisany do 
rejestru zabytków na wniosek Towarzystwa Kolei 
Wielkopolskiej – organizacji posiadającej status or-
ganizacji pożytku publicznego. Jest to zatem przykład 
sytuacji modelowo wyczerpującej założenia znowe-
lizowanej ustawy.

Ponadto w przypadku, kiedy kilka organizacji 
występowało o ten sam tabor, przed nowelizacją 
ustawy był on przekazywany organizacji, która zgło-
siła się jako pierwsza. Dlaczego teraz ogłaszany jest 
przetarg? Proszę przedstawić uzasadnienie takich 
działań?

Jednocześnie deklaruję moją współpracę w przy-
padku, gdyby ochrona dziedzictwa kolejowego wy-
magała dodatkowych zmian prawnych. Dziękuję.
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(senator J. Czerwiński) rowanie i manipulację. Polski naród zasługuje na pełną 
prawdę o sobie i o swoich przodkach.

Po trzecie, dostarczenie „Historii Polski od odzy-
skania niepodległości” byłoby także wyraźną cezurą, 
punktem na osi dziejów naszego państwa, już nie 
tylko jako uczczenie setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości, ale jako zdarzenie samoistne. Podobnie 
zresztą postąpił prezydent Aleksander Kwaśniewski, 
rozsyłając do polskich domów w 1997 r. egzemplarze 
świeżo uchwalonej konstytucji.

Szanowny Panie Prezydencie, zdaję sobie oczy-
wiście sprawę z kosztów, które rodzi proponowane 
przeze mnie przesłanie do każdej rodziny jednego 
egzemplarza „Historii Polski od odzyskania niepod-
ległości”. Gdyby ograniczyć jej objętość oraz wydać 
w postaci broszury, koszty te na pewno uległyby 
zmniejszeniu. Dodatkowa redukcja jednostkowej 
ceny druku i przesłania egzemplarzy książki zosta-
nie zapewniona przez masowość akcji. Z założenia 
ma ona trafić do każdej polskiej rodziny. Gdyby nie-
możliwa była taka operacja w wersji powszechnej, 
to ewentualnie proponuję wersję ograniczoną: druk, 
wtedy już w podwyższonej jakości, i przekazanie 
po jednym egzemplarzu książki do każdej polskiej 
biblioteki, w tym w szczególności do wszystkich bi-
bliotek szkolnych.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Komunikatów nie mamy.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego ósmego 

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 ósme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Polski jest na tyle bogata, ciekawa i wzniosła, że da-
łoby się nią obdzielić kilka narodów. Nie trzeba jej 
upiększać i ubarwiać. Wystarczy tylko, czy też aż, 
wierne i rzetelne jej odtworzenie, opisanie, w szcze-
gólności historii najnowszej, ostatnich 100 lat, naj-
ciekawszej, bo nam najbliższej, ale i wzbudzającej 
najwięcej kontrowersji, gdyż dotyka ona często osób 
jeszcze żyjących lub będących w naszej pamięci.

Za napisaniem, wydaniem i przekazaniem 
„Historii Polski od odzyskania niepodległości” do 
każdego polskiego domu, każdej polskiej rodziny 
przemawiają następujące przesłanki.

Po pierwsze, chodzi o słabą znajomość najnow-
szej historii w społeczeństwie polskim, wynikającą 
w dużej mierze z celowych wcześniejszych działań 
i zaniechań zarówno w okresie do 1989 r. – wtedy 
były to ideologizacja, fałszowanie i uprzedmiotowie-
nie historii – jak i po przełomie 1989 r., gdy chodzi-
ło o poprawność polityczną, pomijanie niewygod-
nych faktów, pedagogikę wstydu. To dlatego w tzw. 
III Rzeczypospolitej rugowano historię ze szkół, by 
móc łatwiej rządzić nieświadomym swych przodków 
i swej roli społeczeństwem, a także by uniemożliwić 
odrodzenie się w narodzie polskim naturalnych dla 
niego postaw patriotycznych.

Po drugie, rzetelna wiedza wyniesiona z lektury 
„Historii Polski od odzyskania niepodległości” pozwoli 
nie tylko na pogłębienie znajomości faktów. Przede 
wszystkim uzmysłowi społeczeństwu, jakie są przy-
czyny obecnego miejsca Polski i dotykających ją pro-
blemów: przegrana II wojna światowa, wymordowanie 
blisko 1/6 naszych obywateli, utrata majątku narodo-
wego, 45-letni okres dominacji partii komunistycznej 
hamującej naturalne procesy rozwojowe czy wreszcie 
tak zwana transformacja ustrojowa, sterowana ku za-
spokojeniu potrzeb wewnętrznej oligarchii postkomu-
nistycznej i zewnętrznej finansjery. Tylko powszechna 
znajomość prawdziwej historii najnowszej umożliwi 
Polakom wykształcenie odporności na kłamstwo, ste-

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 28)
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68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.
Wyniki głosowań 193

     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 + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  55 A. Misiołek + + - - + - - + + + . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + - - + - - + + + + . + + + + - - - -
  57 G. Napieralski + - - + + + + + + ? . . + - + + + + + +
  58 J. Obremski + + - - + + . + + . + + + + + + + - - -
  59 B. Orzechowska . + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  60 A. Pająk . . . . . . . . . . + + + + + + . - - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  62 G. Peczkis + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  63 M. Pęk + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  64 W. Piecha + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  65 L. Piechota + + - - + - - + + + . . + + + + - - - -
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  68 M. Potoczny + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  69 K. Probierz + + - - + - - + + + + + ? + + + - - - -
  70 Z. Pupa + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  71 K. Radziwiłł + + - - + - - + + + + + - + + + - - - -
  72 M. Rocki . - - + + + + + + ? . + + - + + + + + +
  73 T. Romańczuk . + - - + - - + + + + . + + + + - - - -
  74 J. Rotnicka + - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  75 J. Rulewski . . - + . - + + + + . + + - + + + + + +
  76 J. Rusiecki . . . . . . . . . . + + + + + + - - - -
  77 S. Rybicki + - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  78 C. Ryszka + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  79 J. Sagatowska + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  80 M. Seweryński + . - - + - - + + + + + . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  82 W. Sługocki + - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + - - + + + + + + + . + + - . ? + + + +
  86 A. Szwed + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  87 A. Szymański + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  88 R. Ślusarz + + - - + - - + + + + + - + + + - - - -
  89 P. Termiński + . . . . . . . . . + + + - + + + + + +
  90 P. Wach + - - + + + + + + - + + + - + + + + + +
  91 A. Warzocha . + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  92 J. Wcisła + . . . . . . . . . . . . + + + + + + +
  93 K. Wiatr . + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  94 J. Włosowicz . + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . + + + + + + - - - .
  96 A. Zając + + - - + - - + + + + + + + . + - - - -
  97 J. Zając + + - - + . . + + + + + + + + + + - - -
  98 B. Zdrojewska + - - + + + + + + ? . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski . - - + + + + + + ? + + + - + + + + + +
  100 J. Żaryn + + - - + - - + + + + + + + + + - - - -
 
  Głosujących 72 83 86 86 85 85 84 86 85 85 79 79 86 87 85 89 88 89 87 87
  Za 72 57 0 28 84 28 28 86 85 60 79 79 79 61 83 87 30 28 28 28
  Przeciw 0 26 86 58 1 57 56 0 0 6 0 0 3 26 0 1 57 59 59 58
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 4 0 2 1 1 2 0 1
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  2 A.M. Anders - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + ? ? + + +
  4 A. Bielan - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  5 G. Bierecki - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  6 P. Błaszczyk - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  7 A. Bobko - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  10 M. Borowski ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  14 J. Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń - - - - - . - - - - - - - - - + + + . +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  18 J. Czerwiński - - - - - - - - - - - - - - - + - + + +
  19 D. Czudowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20 W. Dobkowski - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  21 J. Dobrzyński - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
  26 R. Gaweł - - - - - - - - - - - - + - - + + + + +
  27 A. Gawęda - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  28 S. Gogacz - - - - - - . - - - - - - - - + + + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - - . - - - - - - - - - - - - + + + + +
  34 J.M. Jackowski - - - - - . - - . - - - - - - + + + + +
  35 A. Kamiński - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  36 S. Karczewski - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Koc - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  42 S. Kogut - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  45 M. Kopiczko - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  46 W. Kraska - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  49 J. Łyczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  50 R. Majer - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  51 R. Mamątow - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  52 M. Martynowski - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk - - - - - - - - - - - - - - - + + + + +
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    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 89 89 87 88 87 84 85 89 87 88 89 89 89 89 88 89 87 89 88 89
  Za 28 28 28 27 27 28 26 28 27 27 28 28 29 28 27 86 84 88 86 87
  Przeciw 60 60 58 60 59 55 58 60 59 60 60 60 59 60 60 0 1 0 1 0
  Wstrzymało się 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
  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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Wyniki głosowań198

    41 42 43  44 45 46 47 48 49 50 51
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + - - + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + + - - + +
  57 G. Napieralski + + + + + + - + + - +
  58 J. Obremski . + . + + + - . - + .
  59 B. Orzechowska + + + + + + + - - + +
  60 A. Pająk + + + + + + + - - + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + - + - + + ? +
  62 G. Peczkis + + + + + + + - - + +
  63 M. Pęk + + + + + + + - - + +
  64 W. Piecha + + + + - + + - - + +
  65 L. Piechota + + + + + + + - - - -
  66 A. Pociej + + + + - + - + + ? +
  67 M. Poślednik + + + + + + - + . ? +
  68 M. Potoczny + + + + - + + - - + +
  69 K. Probierz + + + + + + + - - + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + - - + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + + - + +
  72 M. Rocki + + + + - + - ? + ? +
  73 T. Romańczuk + + + + + + + - - + +
  74 J. Rotnicka + + + + - + - + + ? +
  75 J. Rulewski + + + + - + - + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + - - + +
  77 S. Rybicki + + + + - + - ? . ? +
  78 C. Ryszka . + + + + + + - - + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + + - - + +
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + + - - + +
  82 W. Sługocki + + + + - + - + + ? +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + - - + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark ? ? ? ? ? ? - + + - +
  86 A. Szwed + + + + + + + - - + +
  87 A. Szymański + + + + + + + - - + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + - - + +
  89 P. Termiński + + + + - + - + + ? .
  90 P. Wach + + + + - + - + + ? +
  91 A. Warzocha + + + + + + + - - + +
  92 J. Wcisła + + + + - + - + + ? +
  93 K. Wiatr + + + + + + + - - + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + - - + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + ? ? + +
  96 A. Zając + + + + + + + - - + +
  97 J. Zając + + + + + + - . . . .
  98 B. Zdrojewska . . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski + + + + - + - ? + ? +
  100 J. Żaryn + + + + + + + - - + +
 
  Głosujących 83 88 86 88 88 88 86 84 83 85 81
  Za 82 85 84 86 63 85 55 25 27 57 78
  Przeciw 0 2 0 0 23 1 31 51 55 4 2
  Wstrzymało się 1 1 2 2 2 2 0 8 1 24 1
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uważam za szczególnie ważne, by w roku, w którym uroczyście obchodzimy stulecie odzyskania niepodle-
głości, pamiętać o wszystkich osobach, które swoim życiem i częstokroć własną ofiarą przysłużyły się ojczyź-
nie. Niniejsza inicjatywa ma na celu uhonorowanie weteranów walk, jakie toczyły się na polskich ziemiach na 
przestrzeni dwóch najbardziej dramatycznych stuleci naszej historii, poczynając od schyłku I Rzeczypospolitej. 
Nie wolno nam przecież zapominać, że obok poległych na polu chwały, którym dedykowane są cmentarze 
wojskowe, odrębne kwatery bądź pomniki pamięci, są też groby walczących, zmarłych w późniejszym okresie 
w sposób naturalny. Projekt ustawy o grobach weteranów obejmuje zatem każdego uczestnika walki, w tym 
nierzadko konspiracyjnej, ponadto cywilnych członków władz powstańczych czy emigracyjnych, a także ofiary 
represji będących następstwem podjętej walki.

To niezrozumiałe dla wielu Polaków, a przede wszystkim niezwykle bolesne dla rodzin weteranów, iż do-
tychczas groby takich osób nie zostały objęte specjalistyczną opieką właściwych instytucji państwowych. Są 
one traktowane jak groby prywatne, skutkiem czego częstokroć, wobec braku funduszy, niszczeją, a nawet są 
likwidowane. Część grobów znajduje się poza granicami kraju, bywa, że są pozostawione własnemu losowi, 
co dodatkowo powinno wzbudzać zainteresowanie państwa. To także miejsca spoczynku polskich bohaterów.

Już sama szacowana liczba dwustu tysięcy grobów, jakie mogłyby zostać zewidencjonowane, robi ogrom-
ne wrażenie. Oznacza to, że groby takie znajdują się w każdej polskiej gminie i mogą stanowić wspaniałe 
dziedzictwo lokalnej społeczności. Osoby w nich spoczywające nie powinny być anonimowe. Testament ich 
życia, ich służba ojczyźnie i poświęcenie dla sprawy polskiej winny być obiektem pamięci i dumy rodaków, 
współmieszkańców „małych ojczyzn”, oraz wskazówką dla kolejnych pokoleń.

Dyskutowany projekt przewiduje możliwość zgłaszania grobów do ewidencji przez osoby fizyczne, czyli 
w praktyce rodziny zmarłych weteranów bądź dotychczasowych opiekunów miejsc pochówku. To bardzo ważny 
przepis, upraszczający ścieżkę administracyjną w tym zakresie. Wprowadzenie na listę ewidencyjną wiąże się 
ponadto z konkretną pomocą finansową. Umożliwia bowiem przyznanie przez Instytut Pamięci Narodowej 
świadczenia pieniężnego na pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki, w tym refundację nakładów 
związanych z budową, renowacją i utrzymaniem nagrobka. Sądzę, że w bardzo wielu przypadkach refundacja 
taka okaże się kluczowa dla przetrwania zaniedbanych grobów. Popieram proponowane rozwiązania. Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych groby wete-
ranów walk o wolność i niepodległość Polski traktowane są jak groby rodzinne, prywatne, stąd nie podlegają 
jakiemukolwiek ewidencjonowaniu. Ponadto osoby czy instytucje opiekujące się takimi grobami nie mogą 
liczyć na pomoc finansową ze strony państwa polskiego, ponieważ nie zostało to wcześniej ujęte w przepisach.

Omawiana ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski ma zatem na celu określe-
nie zasad opieki nad grobami weteranów walk w okresie od 1768 r. do 1963 r., znajdującymi się zarówno na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Ustawa zakłada utworzenie ewidencji grobów 
weteranów oraz określa sposób, w jaki osoby opiekujące się grobami będą mogły skorzystać ze wsparcia finan-
sowego od państwa. Przewiduje się, że dla osób fizycznych wsparcie będzie polegało na przyznaniu świadczenia 
finansowego, a dla innych podmiotów, takich jak np. fundacje posiadające zdolność prawną – pomocy w formie 
dotacji celowej. Instytut Pamięci Narodowej będzie odpowiedzialny za stworzenie rejestru grobów weteranów. 
Oczywiście w pracach nad utworzeniem rejestru prezesowi IPN będą pomagali m.in. wojewodowie.

Moim zdaniem wprowadzenie tych przepisów jest słuszne. Należy kultywować pamięć o osobach, które wal-
czyły o wolność i niepodległość naszego kraju. Niestety dochodziło i dochodzi do likwidacji grobów weteranów 
wojennych, właśnie z powodu braku odpowiedniej ewidencji grobów. Tworząc odpowiedni rejestr, państwo chce 
uniknąć takich sytuacji. Należy pamiętać, że groby weteranów to nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Co więcej, przygotowanie omawianego projektu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
wskazuje na jego ważność. Właśnie dlatego, że nasze społeczeństwo wskazywało na problem braku opieki 
nad grobami weteranów, państwo zajęło się tym problemem i postanowiło wprowadzić odpowiednią regulację 
prawną w tym zakresie. Przedstawiona ustawa ma wprowadzić na stałe wsparcie dla osób opiekujących się 
grobami weteranów, a także ustanowić ogólnodostępny rejestr grobów weteranów.

Musimy pamiętać o naszych przodkach, dzięki którym możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. Sukces 
ten nie byłby możliwy bez walki pełnej poświęcenia, bohaterstwa i wiary – nie tylko na polach bitew, ale także 
podczas codziennych zmagań. Pamiętajmy o tym tragicznym czasie oraz bohaterach, którzy poświęcili swoje 
życie w obronie naszej ojczyzny.

W związku z tym jestem za wprowadzeniem omawianej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Podróżując naszymi polskimi drogami czy szlakami turystycznymi, wśród lasów i pól napotykamy liczne 
cmentarze. Czasem są to ogromne kompleksy grobów zadbanych i uporządkowanych, a czasem są to porośnięte 
drzewami i krzakami zardzewiałe i omszałe, zapomniane przez ludzi, ślady dalekiej przeszłości tej ziemi. Dla 
jednych są to swoiste pamiątki przypominające o bliskich, dla innych są one świadectwem cierpień i tragicz-
nych losów ludzkich, chwilą namysłu i obcowaniem z przeszłością poprzez pryzmat losów ludzi, szczególnie 
zasłużonych zapomnianych bohaterów, obrońców Polski. Są lekcją historii i tragizmem przeszłości. Są odzwier-
ciedleniem ludzkiej miłości, przywiązania, wierności i szlachetnych uczuć.

Omawiana w dniu dzisiejszym ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski jest ustawą 
wyczekiwaną i obiecaną naszym bohaterom, przodkom walczącym o wolność i niepodległość naszego kraju.

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Zgodnie z nią 
groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, traktowane jako groby prywatne rodzinne nie podle-
gają jakiemukolwiek ewidencjonowaniu, a przepisy nie przewidują systemowego wsparcia ze strony instytucji 
państwowych dla podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami. Nowa ustawa wreszcie to wszystko 
zmieni. I tak np. ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski będzie prowadził prezes 
IPN, a ponadto możliwe będzie ubiegania się przez fundacje, stowarzyszenia, Kościoły lub związki wyznanio-
we o przyznanie przez IPN dotacji na sprawowanie zadań związanych z opieką nad grobami weteranów walk 
o wolność i niepodległość Polski. Ustawa ta przewiduje też, że osoby fizyczne sprawujące opiekę nad grobami 
weteranów walk, np. ich rodziny, będą mogły ubiegać się o przyznanie przez IPN świadczenia pieniężnego na 
pokrycie całości lub części kosztów sprawowanej opieki.

W ustawie przewidziano finansowanie remontów grobów. Rocznie, począwszy od 2019 r., mają to być wydatki 
rzędu 5,2 miliona zł. Z dotychczasowej praktyki IPN w remontach cmentarzy wojennych wynika, że średni 
koszt remontu jednego pomnika to 7 tysięcy zł. Oznacza to, że zaplanowane środki budżetowe, poza pierwszym 
rokiem obowiązywania ustawy, pozwalałby na zapewnienie opieki nad ok. 520 grobami weteranów rocznie.

Uważam, iż kraj o takiej jak nasza historii, o tak silnym ruchu wyzwoleńczym, powinien czcić i honorować 
osoby, które wniosły swój wkład w wolność i wyzwolenie Polski. Bohaterów, legendy i historię powinniśmy 
wysławiać. Musimy podchodzić z dumą, chwałą oraz chęcią upamiętnienia zaszczepionymi od dziecka do 
naszych bohaterów i naszej historii. Należy być powściągliwym i spróbować poczuć to, co oni czuli. Oddanie 
życia było wielkim aktem odwagi. Musimy pamiętać, że oni nie robili tego dla odznaczeń czy pomników, nie 
robili tego dla sławy, tylko dla narodu, ojczyzny, nie oczekując nic w zamian, bo nie wiedzieli, czy wrócą. Nie 
może być tak, że nie ma teraz dla nich godnego miejsca spoczynku.

Jak wielu bohaterów zginęło w Polsce bez rozgłosu, iluż ludzi walczących dzielnie za wolność Polski zostało 
zapomnianych? Nasza polska ziemia usiana jest mogiłami żołnierzy i partyzantów zamordowanych w pacyfikacji 
czy w zbiorowych egzekucjach, grobami żołnierzy niezłomnych. Tylko niewielka część z nich znajduje się na 
cmentarzach wojskowych lub w odrębnych kwaterach na cywilnych nekropoliach. To tragiczne piętno naszej 
historii. Przez długie lata nie było możliwe oficjalne kultywowanie pamięci o naszych bohaterach skazanych 
przez zaborców i okupantów na wieczne zapomnienie. Najwyższy czas, by państwo polskie zabezpieczyło tę 
piękną tradycję. Bardzo cieszy mnie fakt, że inicjatywa ta zbiegła się ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Dlaczego w dzisiejszych czasach nie ma dotacji na to, co godne, i łatwiej jest znaleźć środki, dotacje na 
niewiele znaczące sprawy, dla ludzi promujących się w telewizji, na Facebooku czy Instagramie, niż zrobić coś 
dla ludzi naprawdę zasłużonych dla Polski? Bohaterów należy czcić, honorować. Ich zmasakrowane szczątki 
wydobywane są do dziś z bezimiennych grobów śmierci i powinny z szacunkiem i godnością spocząć w po-
święconych i godnych miejscach, w grobach, które dzięki tej ustawie będą otoczone pamięcią i uporządkowane.

Na wieczny spoczynek odchodzą niestety ostatni weterani i świadkowie II wojny światowej oraz ci, którzy 
po jej zakończeniu musieli walczyć z sowiecką okupacją. Ich groby powinny znaleźć się pod szczególną opieką 
nie tylko władz centralnych, ale i samorządowych. Mam nadzieję, że ta ustawa to umożliwi, a pamięć o boha-
terach będzie wiecznie trwała. Tym ludziom po prostu należy się cześć i chwała, bo to są bohaterowie. To nasz 
obowiązek wobec przodków. Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Regulacje proponowanej ustawy odnoszą się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie statusu i finansowania europejskich partii politycznych oraz afiliowanych przy nich europejskich fundacji 
politycznych. Zasadniczym celem pozostaje ujednolicenie krajowych przepisów dotyczących możliwości re-
jestrowania tego typu instytucji względem pozostałych państw członkowskich i dostosowanie ich do ogólnie 
obowiązujących norm prawa europejskiego.

Stosunkowo niewielka liczba funkcjonujących aktualnie europejskich partii politycznych, sytuowanych 
dodatkowo raczej w bliskim sąsiedztwie unijnych instytucji, pozwala przypuszczać, iż prawdopodobieństwo 
powstania takiej organizacji z siedzibą w naszym kraju jest niezwykle małe. Niemniej jednak gdyby takowy 
przypadek wystąpił, potencjalna partia działałaby w określonym zakresie w oparciu o rozwiązania systema-
tyzowane polskim prawem.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na drugi aspekt ustawy i zarazem rozporządzenia, odnoszący się miano-
wicie do wspomagających niejako macierzyste partie europejskich fundacji politycznych. Są to szczególnego 
rodzaju think-tanki pracujące na rzecz partii i realizujące zadania w zakresie badań, analiz, przygotowywania 
raportów, projektów aktów legislacyjnych itp. Fundacje takie zajmują się również działalnością edukacyjną, or-
ganizują konferencje, szkolenia, sympozja, wydają książki, publikują biuletyny. Stanowią bardzo ważny element 
działalności związanej nie tylko z polityką, ale także sferą naukową. Z ich dorobku korzystają przedstawiciele 
takich dyscyplin, jak nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologia, i innych.

Tymczasem w polskim systemie prawnym nie występuje pojęcie fundacji politycznej jako odrębnej organizacji 
realizującej konkretne cele. Są przepisy regulujące działalność fundacji niejako zbiorczo, przy czym w zało-
żeniu dedykowane były one szczególnie organizacjom pożytku publicznego realizującym cele charytatywne. 
Niniejszy projekt przewiduje więc, że do ewentualnych europejskich fundacji z siedzibą w Polsce stosowane 
będą odpowiednio przepisy ustawy o stowarzyszeniach. Stanowi to z pewnością doskonalsze rozwiązanie, 
fundacje polityczne wykazują wiele cech wspólnych ze stowarzyszeniami, wydaje się jednak, iż nie w pełni 
oddające sens działalności takiej specyficznej instytucji.

Być może zatem warto byłoby w przyszłości rozważyć precyzyjne uregulowanie tego typu działalności w ogó-
le. Fundacje polityczne przypominają bardziej instytuty badawcze, będące jednocześnie narzędziem polityków 
czy szerzej partii politycznych, w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji społecznej oraz prac programowych. 
Ich szczególnym zadaniem jest opracowywanie konkretnych rozwiązań możliwych do zastosowania w danej 
sytuacji politycznej, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji i skutecznego sprawowania władzy.

Uważam, że takich organizacji wciąż funkcjonuje w Polsce niezbyt wiele, a brak odpowiednio skonstruowa-
nych przepisów stanowi jedną z głównych barier ich powstawania i rozwoju. Jestem przekonany, że ewentualna 
zmiana sytuacji w tym obszarze wprost przełożyłaby się na podniesienie standardu debaty publicznej, a przede 
wszystkim na jakość rozwiązań programowych prezentowanych przez niektóre podmioty na polskiej scenie 
politycznej. Dziękuję.



205
68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Omawiana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych związana jest z orga-
nizacją turnieju finałowego FIFA U-20 Mistrzostw Świata Polska 2019 – FIFA U-20 World Cup Poland 2019.

W związku z jego organizacją w terminie 23 maja – 15 czerwca 2019 r. na terenie naszego kraju proponuje 
się czasowe wyłączenie przepisów art. 15 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych.

Podyktowana zmiana spowodowana jest charakterem imprezy masowej – turnieju piłki nożnej grup młodzie-
żowych. Zakłada się, że kibicami będą całe rodziny, a także dzieci i młodzież szkolna. Zamierza się stworzyć 
piękne widowisko sportowe, w którym będą uczestniczyły całe rodziny z kraju, jak i spoza jego granic.

Dzięki wyłączeniu na czas obowiązywania turnieju wymienionych przepisów ustawodawca zamierza umoż-
liwić udział w nim wszystkim kibicom i zainteresowanym turniejem. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu 
wymogów formalnych obowiązujących w przepisach, które zamierza się czasowo zawiesić.

Dzięki temu, że bilety nie będą zawierały dokładnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, numeru 
PESEL czy dokumentu potwierdzającego tożsamość, kibice będą mogli wymieniać się biletami czy przekazy-
wać je w momencie wystąpienia sytuacji losowej bez żadnych komplikacji i dodatkowych formalności. Warto 
zaznaczyć, że omawiane przepisy będą dotyczyły zarówno polskich kibiców, jak i cudzoziemców.

Proponowane rozwiązania mogą w znaczny sposób przyczynić się do pozytywnego odbioru wydarzenia, 
a także organizatorów turnieju, co z pewnością będzie miało przełożenie także na pozytywny odbiór naszego 
kraju. Frekwencja kibiców turnieju ulegnie znacznemu zwiększeniu, ponieważ nikt nie będzie obawiał się 
zakupić biletu z wyprzedzeniem właśnie ze względu na możliwość przekazania go innej osobie.

Publiczność, która będzie składać się głównie z rodzin, dzieci i młodzieży szkolnej, z entuzjazmem będzie 
dopingować drużyny podczas zmagań na boisku. Należy mieć tu na względzie popularyzowanie sportu wśród 
młodych ludzi, w tym przypadku piłki nożnej, i kulturalnego dopingowania.

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to czasowe wyłączenie wymienionych przepisów nie wpłynie na 
jego obniżenie. Bezpieczeństwo zarówno zawodników, jak i uczestników turnieju pozostaje nadal celem prio-
rytetowym organizatorów turnieju.

Przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian w omawianej ustawie.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym wyrazić swoje poparcie dla projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii 
Szymanowskiej. Postać tej pierwszej polskiej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie wymaga 
niewątpliwie uznania i symbolicznego hołdu w postaci uchwały.

Maria Szymanowska z domu Wołowska z małżeństwa z Józefem Szymanowskim herbu Młodzian (zm. 
1832 r.) miała troje dzieci: bliźniaki Helenę (1811–1861, za mężem Malewską) i Romualda (1811–1840, inżyniera) 
oraz Cecylię (1812–1855, żonę Adama Mickiewicza).

W grze na fortepianie kształciła się u Antoniego Lisowskiego i Tomasza Gremma. W latach 1815–1820 
Maria Szymanowska odbyła swoje pierwsze tournée: najpierw koncertowała w Polsce, u księcia Radziwiłła, 
później w Dreźnie, Wiedniu, Londynie, Petersburgu i Berlinie. Były to jeszcze koncerty prywatne, ale jej sława 
stopniowo rosła, przybywało nowych kontraktów, tak ważnych dla jej dalszej kariery. W 1824 r. w Londynie 
poznała Rossiniego i Cramera.

Grę Szymanowskiej znamionowały koncertowy rozmach, silne uderzenie i pełnia brzmienia. Johann Wolfgang 
Goethe, którego Szymanowska poznała osobiście podczas koncertów w Mariańskich Łaźniach, podkreślał jej 
ujmująco piękną, pełną wdzięku kantylenę. Goethe otaczał ją ogromnym uwielbieniem, którego dowodem jest 
jego wiersz „Pojednanie”. Lata 1822–1827 oznaczają dla niej praktycznie nieprzerwany ciąg podróży koncer-
towych i niezaprzeczalnych sukcesów w całej Europie. Zaczyna od Rosji: Wilno, Petersburg (gdzie poznaje 
Hummla i Fielda), Moskwa, Ryga, Kijów (gdzie gra razem z Lipińskim, „polskim Paganinim”), Lwów… Powraca 
stamtąd z tytułem „Pierwszej Pianistki Najdostojniejszych Cesarzowych”. W marcu 1825 r. gra w Luwrze, 
a później zbiera jeszcze brawa w Amsterdamie i Londynie. Wraca w końcu do Warszawy, gdzie 15 stycznia 
i 7 lutego 1827 r. triumfuje w Teatrze Narodowym. Wśród publiczności słucha jej z uwagą 17-letni młodzieniec: 
Chopin. Opublikowane w 1825 r. w Lipsku 24 mazurki Szymanowskiej mogły stanowić dla Chopina inspirację. 
Odnaleźć można w mazurkach Chopina pewne zewnętrzne podobieństwa do mazurków Szymanowskiej – drobne 
pokrewieństwa melodyczne, zbieżności w zakresie formy, faktury, chwytów technicznych.

Była niewątpliwie najwybitniejszą i najskuteczniej działającą ambasadorką kultury polskiej w latach dwu-
dziestych XIX w. W 1827 r. osiadła na stałe w Petersburgu, gdzie zajęła się głównie działalnością pedagogicz-
ną, prowadząc równocześnie salon, w którym spotykali się wielcy pisarze, poeci, artyści i arystokraci polscy 
i rosyjscy, m.in. Wiaziemski, Golicyn, Field, Glinka, Mickiewicz, Puszkin, Kryłow, malarze: Oleszkiewicz, 
Orłowski i Wańkowicz.

Szymanowska umiera nagle, będąc u szczytu sławy, w czasie epidemii cholery, która zawładnęła Petersburgiem 
w lecie 1831 r.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach miały miejsce protesty rolników zaniepokojonych sytuacją na polskiej wsi, zwracających 

uwagę na problemy, z których większość wynika z nieodpowiedzialnej polityki rolnej prowadzonej przez UE, 
m.in. import artykułów spożywczych spoza UE, nierówne dopłaty. 

Wczoraj, tj. 13 grudnia 2018 r., protestujący w Rawie Mazowieckiej rolnicy wskazywali m.in. na niską 
jakość sprowadzanego do Polski żywca wieprzowego, a zwłaszcza na niepokrywającą kosztów produkcji cenę 
jego skupu oraz konieczność zintensyfikowania kontroli zakładów skupujących i przetwarzających mięso. 
Jedna z takich kontroli została przeprowadzona, o czym informują media, w Food Service Sp. z o.o. w Rawie 
Mazowieckiej, za co dziękuję i jednocześnie wyrażam nadzieję, że podobne kontrole będą miały miejsce rów-
nież w innych rejonach Polski. 

Proszę Pana Ministra o szczegółową informację o zakresie i wynikach przeprowadzonej kontroli, a także 
o tym, czy takie kontrole były przeprowadzone w tym zakładzie w poprzednich latach, a jeśli tak, to jakimi 
ustaleniami się zakończyły.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z apelem o ponowną weryfikację przepisów zawartych 

w rozporządzeniu MNiSW, dotyczących kosztochłonności – kosztów prowadzenia badań w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych. Zmiany, które mają zostać wprowadzone na podstawie wymienionego dokumentu, 
dotyczą zwiększenia zróżnicowania finansowania.

Ustalony algorytm negatywnie wpłynie na sytuację studiów humanistycznych. W niektórych przypadkach 
obliczania finansowania badań uczelni i instytutów badawczych istnieją bardzo duże rozbieżności między 
ustalonymi wskaźnikami kosztochłonności a realnie występującymi kosztami. Według nowelizacji średnia 
współczynników kosztochłonności nie zmieni się dla studiów humanistycznych, natomiast wzrośnie dla kie-
runków ścisłych, co wiązać się będzie ze spadkiem finansowania nauk społecznych i humanistycznych. Już 
dzisiaj finansowanie badań z zakresu tych nauk jest nieopłacalne dla uczelni. Wprowadzenie nowych współ-
czynników pogłębi tę sytuację.

W związku z powyższym proszę o ponowne przeanalizowanie przedmiotowej nowelizacji z uwzględnieniem 
wymienionych uwag.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z prośbą o wydanie rozporządzenia w sprawie udzielenia 

public service obligation dotyczącego wyboru operatora do obsługi trasy lotniczej Zielona Góra – Warszawa – 
Zielona Góra na lata 2019–2022. Obecnie trasa obsługiwana jest przez PLL LOT, w ramach wsparcia promocji 
województwa.

Województwo lubuskie czyni wszelkie starania, by połączenie lotnicze ze stolicą było obsługiwane na zasa-
dzie obowiązku użyteczności publicznej, z zachowaniem przez przewoźnika określonych wymagań dotyczących 
w szczególności ciągłości i regularności przewozów, zdolności przewozowej i poziomu opłat za przewozy. 
Wspomniane PSO mogłoby obowiązywać przez okres 3 lat i obejmować 2 rotacje lotnicze – poranno-wieczorną 
i okołopołudniową – przez 7 dni w tygodniu.

Zbliżające się remonty linii kolejowej na trasie Zielona Góra – Poznań – Warszawa pogłębią wykluczenie 
komunikacyjne naszego regionu. Bezsprzecznie społeczność województwa lubuskiego potrzebuje szybkiego 
połączenia z Warszawą, co jest w stanie zapewnić droga powietrzna.

W związku z przedstawioną kwestią proszę o rozpatrzenie możliwości wydania przedmiotowego rozpo-
rządzenia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi pytaniami rolników z powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim zwracam 

się do Pana z zapytaniem w sprawie możliwości inicjacji i wsparcia utworzenia w tym powiecie ubojni trzody 
chlewnej.

Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi rozwoju większości gmin powiatu zawierciańskiego. Na obszarach 
wiejskich mieszka ok. 36% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Użytki rolne zajmują w nim aż 62,2% po-
wierzchni ogółem, z czego ok. 75% stanowią grunty orne. Według danych szacunkowych liczba gospodarstw 
rolnych na tym terenie wynosi 14 tysięcy 960. Dominują tradycyjne kierunki upraw, czyli uprawy zboża i ziem-
niaków, oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Brak na terenie powiatu zawierciańskiego ubojni trzody chlewnej jest poważnym problemem dla 536 ho-
dowców, w których siedzibach jest ponad 39 tysięcy świń, i wiąże się z koniecznością odległego dowozu trzody 
do uboju.

Z poważaniem 
Arkadiusz Grabowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu z powiatu mławskiego. Moi rozmówcy 
podnieśli problem, jakim jest dokończenie bardzo ważnej dla Mławy inwestycji – przebudowy skrzyżowania 
typu rondo przy newralgicznych ulicach T. Kościuszki, J. Lelewela i H. Sienkiewicza. Jest to wspólna inwestycja 
powiatu mławskiego i miasta Mławy.

Niestety, zgromadzone środki nie są wystarczające, w związku z tym proszę o informację, czy ze strony 
ministerstwa możliwe jest wsparcie opisanej inwestycji. Proszę też o informację, czy jest planowana pomoc 
resortu przy remoncie dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu mławskiego w 2019 r.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Do mojego biura senatorskiego zwróciły się osoby niepełnosprawne korzystające z alimentów z Funduszu 
Alimentacyjnego, zaniepokojone możliwością utraty prawa do pobierania wspomnianego wsparcia. Moi roz-
mówcy zwracają uwagę na projektowane podniesienie progu w FA do kwoty 800 zł, co spowoduje utratę prawa 
do alimentów dla osób osiągających dochód z renty socjalnej, np. 822 zł. 

Proszę o informację, czy jest możliwość podniesienia progu w Funduszu Alimentacyjnym do kwoty netto 
renty socjalnej, tj. 880 zł, w 2019 r. i wprowadzenia zasady, aby ten próg rósł wraz z najniższą rentą socjalną 
w następnych latach.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W maju br. prywatny inwestor, bez zaangażowania środków publicznych, otworzył w Zgorzelcu centrum 

radioterapii. Jest to ośrodek wyposażony w sprzęt najnowszej generacji (akceleratory oraz tomografy kompute-
rowe), który może zapewnić skuteczną pomoc wszystkim pacjentom w tej części województwa dolnośląskiego, 
a także pacjentom z sąsiednich powiatów województwa lubuskiego. Według informacji, które do mnie dotarły 
od pacjentów i z mediów, placówka jest w stanie przyjąć ponad 1 tys. pacjentów rocznie. Ośrodek radioterapii 
współpracuje z powiatowym Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu, który posiada zaplecze diagno-
styczne i prowadzi oddziały onkologii klinicznej i chirurgii onkologicznej. Jednak szpital ten nie prowadzi 
radioterapii ani nie dysponuje środkami publicznymi na jej uruchomienie. Jednocześnie szpital nie ma podpi-
sanego kontraktu z NFZ w zakresie radioterapii, dzięki czemu mógłby leczyć pacjentów na miejscu, w nowym 
centrum radioterapii, i musi odsyłać ich do innych miejscowości.

W ostatnim czasie o pomoc w tej sprawie zaapelowało Stowarzyszenie Amazonek, które pod petycją do 
Pana Ministra w krótkim czasie zebrało prawie 10 tys. podpisów. O przychylności władz centralnych wobec 
zawarcia kontraktu z NFZ zapewniano wielokrotnie w trakcie ostatniej kampanii samorządowej.

Panie Ministrze, walka z chorobami nowotworowymi nie powinna być elementem kampanii wyborczych, 
a kontrakty nie powinny być uzależnione od ich wyników. Pacjenci onkologiczni powinni być leczeni jak najbliżej 
miejsca swego zamieszkania i swoich najbliższych, nie powinni być przewożeni setki kilometrów na zabieg, 
który trwa 20 minut. Często są to osoby z wieloma chorobami współistniejącymi, osoby w podeszłym wieku.

Kwestia kontraktu z NFZ dla szpitala w Zgorzelcu w zakresie radioterapii ma jednomyślne wsparcie wszyst-
kich samorządów z okolic, niezależnie od opcji politycznej.

Dlatego też apelując do Pana Ministra o kontrakt dla szpitala w Zgorzelcu, proszę o odpowiedź na poniższe 
pytania:

1. Ilu pacjentów z powiatu zgorzeleckiego i bolesławieckiego wymaga rocznie tej formy leczenia?
2. W jakich placówkach ci pacjenci są leczeni obecnie? Jaki jest koszt, i kto go ponosi, transportu oraz za-

kwaterowania pacjentów z tych powiatów?
3. Jaka jest obecnie dostępność radioterapii w województwie dolnośląskim? Na ilu mieszkańców przypada 

jeden akcelerator i od kiedy, jak długo są eksploatowane te akceleratory?
4. Czy w związku z przekazaniem dodatkowych środków z budżetu państwa do NFZ, w ramach ustawy 

z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budże-
towej na rok 2018, możliwe jest rozpisanie konkursu w województwie dolnośląskim na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie radioterapii?

5. Czy prowadzone są obecnie rozmowy w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zakontraktowania radioterapii 
w Zgorzelcu?

Z poważaniem 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Ostatnie poczynania rządu wyraźnie wskazują na obniżenie jakości dialogu z przedstawicielami pracodaw-

ców i pracowników m.in. przy przyjmowaniu ustaw, które de facto ich dotyczą. Mam tu na myśli m.in. ostatnie 
informacje podane przez Radę Dialogu Społecznego czy wypowiedzi przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców 
Polskich o deficytach konsultacji, dyskusji i podejmowania rozmów na temat ważnych rozwiązań ustawowych, 
które są istotne dla strony społecznej. Zresztą wystosowany do prezydenta RP Andrzeja Dudy list dotyczący 
zaniechania dialogu, pod którym podpisały się znaczące organizacje pracodawców w Polsce, to przykład, że 
takiego dialogu praktycznie nie ma. Przykładem jest też bardzo rychła decyzja o wprowadzeniu dnia wolnego 
12 listopada br., co spowodowało w wielu przypadkach dezorganizację pracy.

Bardzo proszę o wskazanie, z czego wynikają takie działania i czy strona rządowa konsultuje ustawy ważne 
dla pracodawców i pracowników z samymi zainteresowanymi. Jakie działania zostaną podjęte w celu popra-
wy tego dialogu? Jak Pan Premier skomentuje tę sytuację w odniesieniu do wcześniejszych zapewnień rządu 
o wsłuchiwaniu się w głos strony społecznej?

Bardzo proszę o odniesienie się do powyższego i odpowiedź na pytania.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (DzU 1991 nr 9, poz. 31) nakła-

dają m.in. na przedsiębiorców obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. 
Najnowsze dane dowodzą (oficjalny raport firmy doradczej Ayming Polska z bieżącego miesiąca), że ponad 

połowa polskich przedsiębiorców, tj. 65%, odprowadza nieprawidłowo właśnie podatek od nieruchomości – jest 
on za niski lub zbyt wysoki. Innymi słowy, aż dwie na trzy firmy płacą podatek od nieruchomości w błędnej 
wysokości. 

Źródeł problemu należy doszukiwać się przede wszystkim w problemach w zrozumieniu zawiłości admini-
stracyjno-prawnych. Jest ich jednak zdecydowanie więcej, z czego ministerstwo na pewno zdaje sobie sprawę 
– są m.in. rozbieżności interpretacyjne dotyczące zapisów ustawy, istotny wpływ mają też zmiany w przepisach 
niepodatkowych (np. prawa budowlanego) etc.

W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz możliwości 
rozwiązania problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
10 grudnia br. pracownicy sądów rozpoczęli protest. Część nie poszła do pracy, lecz na L4. Protest ma po-

trwać do 21 grudnia.
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego. 

Przypomina w nim, iż od wielu lat zwraca uwagę na tragiczną sytuację płacową pracowników polskich sądów 
powszechnych: „Kilkukrotnie kierowaliśmy do Pana pisma w tej sprawie, także wówczas, gdy pełnił Pan funk-
cję Ministra Finansów (…) W treści pism i analizy informowaliśmy Pana o tym, że 95% pracowników sądów, 
z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych, zarabia mniej niż 2853,95 zł netto, w tym 
20% otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie do kwoty 1808,10 zł netto. I tak: asystenci sędziów, 
którzy są wykwalifikowanymi pracownikami, osiągają wynagrodzenie zasadnicze na poziomie pomiędzy 
1808,88 zł a 2853,96 zł netto, natomiast kwoty wynagrodzenia zasadniczego 1808,10 zł netto nie przekracza 
14% urzędników sądowych oraz 90% innych pracowników tzw. obsługi”.

„Solidarność” wskazuje, że z publicznych wypowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że polskie sądow-
nictwo jest niezwykle kosztowne dla Skarbu Państwa. „Stwierdzenie, że w Polsce wydaje się na sądownictwo 
najwięcej w Europie, zawiera skrajne uproszczenie, które nie bierze pod uwagę różnic w systemach prawnych, 
procedurze sądowej, nieustannego wzrostu wpływu spraw oraz galopującej legislacji, która powoduje ciągły 
wzrost liczby obowiązków pracowników sądów i prokuratury. Jest to bardzo krzywdzące dla osób tam zatrud-
nionych. Proszę się więc nie dziwić, że przepracowani i bardzo mało zarabiający pracownicy sądów, wiedząc 
dobrze, ile zarabiają, ile mają pracy i jak wypowiada się w mediach Premier na ich temat, są rozgoryczeni takim 
traktowaniem w stosunku do innych grup zawodowych” – czytamy w apelu.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa stwierdza dalej, że brak reakcji na apele, informacje, prośby 
o spotkanie świadczy o tym, że pracownicy wymiaru sprawiedliwości nie są dla premiera ważni. „Uważamy, 
że to Pan ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację w sądownictwie, doprowadzenie do skrajnych reakcji 
i nieprzewidzianych prawem działań ze strony pracowników, aby zwrócić uwagę na swoją dramatyczną sytu-
ację” – pisze „Solidarność”.

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Jak informują media, od prawie dwóch miesięcy zamówienia powyżej progów unijnych muszą być udzie-

lane przez internet. Niestety w przypadku części przetargów spełniają sią obawy związane z elektronizacją. 
Najczęściej pojawiający się problem dotyczy otwarcia ofert. Zwyczajnie nie daje się ich ściągnąć albo odszy-
frować.

Sytuacja taka zdarzyła się już w pierwszym przetargu prowadzonym za pośrednictwem miniPortalu, w któ-
rym otwarto oferty.

Okazało się, że jednej z trzech ofert nie udało się otworzyć. Pojawił się komunikat, że archiwum jest puste 
lub plik uszkodzony. Poprosiliśmy o pomoc obsługę miniPortalu i po tygodniu dostaliśmy odpowiedź, że plik 
został podwójnie zaszyfrowany – mówi pracownica jednego z największych szpitali w Polsce, która przepro-
wadzała przetarg (prosiła o niepodawanie nazwiska).

Problemy z odszyfrowaniem plików pojawiły się też podczas otwierania ofert w kolejnych jej trzech prze-
targach. Jak się okazało, wykonawcy po raz drugi szyfrowali już zaszyfrowane pliki, a to sprawiło, że ofert 
nie da się już otworzyć.

W związku z powyższym proszę o informacje w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządom został niespełna miesiąc na przygotowanie się do składania wniosków o dotacje z Funduszu 

Dróg Samorządowych. Wciąż jednak nie wiadomo, jak taki dokument opracować i co konkretnie zdecyduje 
o jego sukcesie.

Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą wyremontować drogi, narzekają na brak istotnych szczegółów, 
i to zarówno w ustawie, jak i w projekcie rozporządzenia o Funduszu Dróg Samorządowych.

Proszę o informację w wymienionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęła prośba od petenta z postulatem w sprawie wątpliwości odnoszącej 

się do zagadnienia: kto – czy sąd rejonowy reprezentowany przez prezesa tegoż sądu, czy może sąd okręgowy 
reprezentowany przez prezesa tegoż sądu – jest w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy pracodawcą dla sądowego 
kuratora zawodowego?

Analizując przedmiotowe zagadnienie, wypada zasygnalizować, iż de lege lata ustawa o kuratorach są-
dowych nie wskazuje bezpośrednio, kto jest pracodawcą dla zawodowego kuratora sądowego. W myśl art. 4 
cyt. ustawy na wniosek kuratora okręgowego prezes sądu okręgowego mianuje, odwołuje, przenosi do innego 
sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawiesza w czynnościach kuratora zawodowego. Jednakże 
zgodnie z art. 22 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy następuje poprzez zobowiązanie pracownika do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod nadzorem pracodawcy, a pracodawcy – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W myśl zaś art. 2 i 3 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba 
zatrudniona na podstawie m.in. mianowania, a pracodawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli zatrudnia pracowników.

W świetle przytoczonych unormowań za pracodawcę zawodowego kuratora sądowego należy uznać sąd 
rejonowy, który wymieniony zostanie w akcie mianowania lub w zarządzeniu prezesa sądu okręgowego. Akt 
mianowania bowiem każdorazowo wskazuje konkretny sąd rejonowy, na rzecz którego kurator ma świadczyć 
pracę, mimo że mianowanie jest dokonywane w drodze aktu organu usytuowanego poza pracodawcą. Sąd 
rejonowy jest dla kuratora sądowego tego sądu zakładem pracy w znaczeniu przedmiotowym. Sąd rejonowy 
bowiem stanowi jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie, ma zdolność zatrudniania pracowników i jest wy-
odrębniony finansowo, będąc dysponentem środków budżetowych. Także w sądzie rejonowym, jako zakładzie 
pracy w znaczeniu przedmiotowym, kurator wykonuje swoje obowiązki pracownicze, które podlegają kontroli 
prezesa tego sądu jako kierownika zakładu pracy (m.in. prezes sądu rejonowego przedstawia zakres obowiąz-
ków i czynności oraz zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o kuratorach ustala dyżury jako kuratora zawodowego 
wymienionego sądu, nadto wypłaca wynagrodzenie za pracę).

Rekapitulując, należy stwierdzić, że wydaje się zasadne niezwłoczne ustawowe uregulowanie przedmioto-
wego zagadnienia. Dlatego też przedstawiam niniejsze oświadczenie.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w art. 10 (chodzi o dodatek z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) precyzuje, komu, z jakiego tytułu, na jaki 
okres i w jakiej wysokości przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego.

Z dodatku tego nie mogą korzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zawie-
siły ją z powodu urodzenia dziecka. Taka osoba zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
nie ma prawa do urlopu wychowawczego, bowiem w świetle art. 186 §1 kodeksu pracy nie jest pracownikiem. 
Osoby te czują się pokrzywdzone, w okresie prowadzenia działalności gospodarczej opłacały składki do ZUS 
i podatek do urzędu skarbowego, a w czasie urlopu macierzyńskiego jako przedsiębiorcy opłacały składki 
zdrowotne. Z uzyskanych informacji wynika, że liczba takich osób jest bardzo mała – w skali powiatu rocznie 
jest to kilka osób.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy prowadzone są w ministerstwie 
prace nad nowelizacją tej ustawy i rozszerzeniem jej o wymienione osoby. Jeżeli nie, to wnosiłbym o podjęcie 
takich prac.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w sprawie zmniejszenia od dnia 1 grudnia 2018 r. liczby stanowisk dyspozytorskich z 6 do 4 

w rejonie operacyjnym DM 0702.
Dyspozytornia Medyczna 0702 obsługuje powiaty: płocki, gostyniński, żyrardowski, sochaczewski, nowo-

dworski, ciechanowski, mławski, płoński, sierpecki i żuromiński. Na wymienionym terenie występują duże 
zakłady produkcyjne, m.in.: Orlen, PERN. Według wytycznych 1 stanowisko dyspozytora medycznego przypada 
na 200 tysięcy mieszkańców (na obsługiwanym terenie jest ok. 1 miliona 120 tysięcy mieszkańców), więc na 
obszar DM 0702 przypada 5,5 stanowisk dyspozytorskich. Wraz ze zmniejszeniem liczby dyspozytorów nie 
zmniejszył się obsługiwany teren.

Stąd moje pytanie: czy zmniejszenie liczby dyspozytorów nie spowoduje dużych opóźnień w obsłudze pa-
cjentów oraz czy nie zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców zamieszkałych na danym terenie?

Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego

5 marca 1946 r. w amerykańskim mieście Fulton były już wtedy premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill 
z ogromną troską w głosie powiedział: „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna 
kurtyna, dzieląc nasz kontynent”. Później słowa o „żelaznej kurtynie” były wypowiadane w różnych konfigura-
cjach przez najróżniejszych polityków Zachodu w ciągu kolejnych 43 lat. Churchill w tym czasie został uznany za 
jednego z największych mężów stanu XX w. Jakież to dziwne. Wręcz niepojęte. Jakby nastąpiła jakaś zbiorowa 
amnezja. Wszyscy zapomnieli – włącznie z samym Churchillem – że nieco ponad 3 lata wcześniej w Teheranie 
on sam wraz ze Stalinem i amerykańskim prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem przymocowali karnisz, 
a niespełna 2 lata później w Jałcie osobiście przypięli stalowe żabki do tej żelaznej kurtyny.

Nie mówię o tym, żeby się wyzłośliwiać i przedstawiać jakieś historyczne pretensje. Nie mówię o tym, że 
najprawdopodobniej nie byłoby żelaznej kurtyny, gdyby w 1939 r. Brytyjczycy i Francuzi wywiązali się z przy-
jętych na siebie zobowiązań wobec Polski. Mówię o tym dlatego, by przypomnieć stare polskie powiedzenie: 
„Umiesz liczyć? Licz na siebie!” Solidarność europejska jest mitem! Uwierzcie mi. Słowa moje nie mają nic 
wspólnego z obecnymi wydarzeniami politycznymi. One mają kontekst doświadczeń historycznych, które są 
niezbitym dowodem na to, że przede wszystkim liczy się solidarność narodowa. Ta europejska czasem jest, 
a częściej jej nie ma, ale narodowa musi być zawsze. Bo, jak powiedział jeden z Ojców Niepodległości Polski, 
Roman Dmowski, „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie”.

W 1961 r. synonimem „żelaznej kurtyny” stał się 156-kilometrowy mur berliński. Jego zburzenie jest dziś 
dla wielu zachodnich polityków, historyków i społeczeństw symbolem upadku komunizmu. Ale i tu wystąpiła 
jakaś niezrozumiała zbiorowa amnezja. Jakoś zapomniano, że najwięcej kamieni z tego muru wyrywano nie 
w Berlinie, ale właśnie w Polsce. Oprócz naszych dziadów, ojców i nas samych tylko Węgrzy w 1956 r. z chlub-
nym udziałem Polaków i Czesi w 1968 r. z niechlubnym udziałem tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego 
kruszyli ten mur. Jednak najwięcej cegieł wyrwali właśnie Polacy. W 1956 r. w Poznaniu, w 1968 r. w Warszawie, 
w 1970 r. na Wybrzeżu, w 1976 w Radomiu i Ursusie, w 1980, 1981 i 1989 r. w całej Polsce. Wymieniłem tylko 
kilka symbolicznych dat i miejsc, ale kruszenie komunistycznego betonu odbywało się każdego dnia. To było 
jak wydrapywanie wolności pazurami, po których spływała polska krew. Krew spływająca po ścianach ubeckich 
piwnic; krew płynąca po ulicach Poznania, Wybrzeża, Nowej Huty, Lublina czy Katowic, tak jak w kopalni 
„Wujek”; krew księdza Jerzego Popiełuszki i setek ofiar, które zginęły z rąk tak zwanych nieznanych sprawców. 
A mimo to wydrapywanie trwało. Powoli, ale systematycznie. Przez ponad 4 dziesięciolecia wydawałoby się, 
że to zadanie jest beznadziejne. Komunistyczne władze i ich mocodawcy ze Wschodu mieli bowiem dobrze 
wyszkolonych robotników, którzy dysponowali właściwymi dla nich narzędziami budowlanymi, by łatać wy-
drapane przez uczciwych Polaków dziury w murze zniewolenia. Tymi budowlanymi narzędziami były czołgi, 
wozy opancerzone i lufy karabinów, a w nieco spokojniejszych chwilach – ścieżki zdrowia, bicie, zastraszanie, 
kłamstwo, manipulacja i cenzura. Robotnikami były ubecja, ZOMO, niestety czasami także wojsko i wcale 
niemała liczba konfidentów, którzy za kilka srebrników sprzedawali polską sprawę. A mimo to ten symboliczny 
berliński mur wciąż pękał, sypał się i kruszył. Kruszył się tym mocniej, im więcej było represji, im więcej było 
chorej propagandy, im więcej było koksowników, przy których ogrzewali się wykonawcy sowieckich poleceń, 
i im więcej było kontroli na rogatkach miast.

Nie chciałbym tu deprecjonować śmierci tych 98 ofiar, które zginęły w chwili bohaterskiej próby przekro-
czenia muru berlińskiego. Osoby te wykazały się niezwykłą odwagą i determinacją. Jednak prawda jest też 
taka, że mur ten został zburzony przez berlińczyków dopiero wtedy, gdy tu, w Polsce, zostały podkopane jego 
fundamenty, a wspomniane wcześniej śmiercionośne narzędzia budowlane nie zagrażały już bezpieczeństwu 
burzących. On został zburzony rękami berlińczyków, ale polską krwią.

Szanowni Państwo!
Zryw społeczny 1980 r. był czymś niezwykłym. Czymś euforycznym. Wprowadzenie stanu wojennego 

było jak uderzenie społeczeństwa obuchem w tył głowy. To uderzenie rzeczywiście nas odurzyło. Jednak nie 
było to odurzenie spowodowane bólem, a raczej niedowierzaniem i wściekłością. Ówczesna władza chciała 
tym posunięciem stworzyć społeczeństwo potulne i bezwolne. Nie wzięła jednak pod uwagę specyfiki polskiej 
duszy, która przyciśnięta butem, zbiera w sobie wielkie pokłady siły. Być może to paradoks, a być może to już 
taka nasza polska natura, że w chwilach najtrudniejszych zaczynamy się konsolidować. Tak było i wtedy. Po 
chwilowym oszołomieniu, wzmocnieni bezwzględną brutalnością władzy, złowieszczymi dźwiękami karabi-
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nowych kul i pał uderzanych o zomowskie tarcze, powstaliśmy, by odrodzić się jako kraj w pełni suwerenny. 
Dlatego proszę was wszystkich: na pamięć tych, którzy oddali życie, walcząc z komunistyczna zarazą – bez 
względu na poglądy i zapatrywania – bądźmy solidarni. Solidarni jako Polacy!

Andrzej Mioduszewski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o zawodzie psychologa weszła w życie 1 stycznia 2006 r. Zakłada ona powołanie samorządu zawo-

dowego psychologów poprzez utworzenie regionalnych izb psychologów (szczebel regionalny) oraz Krajowej 
Izby Psychologów (szczebel krajowy). Pomimo faktu, że ustawa weszła w życie przeszło 12 lat temu, powołana 
została zaledwie jedna regionalna izba psychologów. 

Brak samorządu psychologów rodzi szereg problemów. Zgodnie z założeniami miał on: dbać o przestrze-
ganie standardów wykonywania zawodu psychologa, nadzorować przestrzeganie zasad etyki zawodowej psy-
chologa, tworzyć instrumenty prawne chroniące metody i narzędzia psychologiczne czy też opiniować akty 
prawne dotyczące zawodu psychologa. Całkowity brak jakichkolwiek jednostek organizacyjnych samorządu 
powoduje, że praca psychologów nie jest w żaden sposób kontrolowana. Co więcej, pociągnięcie psychologa do 
odpowiedzialności za naruszenie obowiązków zawodowych czy też naruszenie zasad etyki jest niemalże nie-
możliwe, ponieważ nie istnieją regionalne komisje dyscyplinarne, które miały działać przy regionalnych izbach 
psychologicznych. Swoich roszczeń pacjenci dochodzić mogą jedynie na gruncie prawa cywilnego i karnego.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Dlaczego, pomimo wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2006 r., nie powołano w całej Polsce izb 

psychologów oraz działających przy nich komisji dyscyplinarnych?
2. Czy widzi Pan Minister konieczność zmiany przepisów prawa w zakresie tworzenia samorządu zawo-

dowego psychologów?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Mieszkańcy gmin Goleniów, Stargard i Gryfino zwracają uwagę na niesprawiedliwe ceny biletów na pociągi 

obsługiwane przez PolRegio w aglomeracji szczecińskiej. I tak np. bilet z Goleniowa do Szczecina kosztuje 
7 zł, a bilet z miejscowości położonej 4 km dalej to wydatek ponad 11 zł. Problem ten dotyczy przejazdów ze 
Szczecina do Białunia, Mostów, lotniska w Goleniowie, Ulikowa czy Dolnej Odry.

Wysoka cena za przejazd powoduje, że mieszkańcy małych miejscowości jadą do Szczecina bezpośrednio 
samochodem lub parkują przy dworcach w Gryfinie, Goleniowie lub Stargardzie. Obecna infrastruktura wokół 
dworców kolejowych miast powiatowych często pozostawia wiele do życzenia i brakuje tam wolnych miejsc 
parkingowych.

Zmiany proponowane przez mieszkańców Pomorza Zachodniego przyczynią się do poprawy oferty prze-
woźnika, skutecznej walki ze smogiem oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby 
jeżdżących samochodów.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o przyspieszenie prac nad budową drogi S10 łączącej Szczecin, 

Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Warszawą. Od lipca 2018 r. spotykam się w tej sprawie z przedsię-
biorcami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, straży pożarnych, policji i wojska. Wszyscy potwierdzają, 
że nowa droga łącząca województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie 
jest niezbędna w celu poprawy warunków życia lokalnej społeczności, rozwoju gospodarczego i społecznego 
regionów.

Jako senator z regionów położonych wzdłuż przebiegu drogi apeluję o zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom małych miejscowości, przez które przejeżdża wiele samochodów ciężarowych i osobowych w ruchu 
lokalnym i międzynarodowym. Każdego dnia na obecnej DK10 dochodzi do wypadków, niestety także śmier-
telnych. W Wałczu tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do kilku potrąceń pieszych.

Proszę o informację, na jakim etapie są prace przygotowawcze w przypadku drogi S10. Czy w ich trakcie są 
brane pod uwagę potrzeby mieszkańców (ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki), tak aby uniknąć 
błędów projektowych, jakie miały miejsce w przypadku węzła Goleniów nad drogą S6? Wybudowano tam 
wiadukt bez chodnika i ścieżki rowerowej.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze, Panie Prokuratorze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiły się panie K. i A.S. z ponowną prośbą o interwencję w niewyjaśnio-

nej sprawie, jaka została przekazana do Prokuratury Krajowej w oświadczeniach senatorskich złożonych na 
czterdziestym piątym posiedzeniu Senatu 22 lipca 2017 r. oraz na pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2018 r. Oba oświadczenia dotyczyły kilku postępowań prokuratorskich, w tym postępowa-
nia w sprawie toczącej się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sygn. PR 6 Ds. 173/2017. 
Panie A.S. i K.S. wskazują, że mimo treści pism skierowanych z Prokuratury Krajowej do marszałka Senatu 
RP z dnia 26 sierpnia 2017 r. oraz 21 czerwca 2018 r., a także pisma skierowanego z Prokuratury Krajowej do 
mnie z dnia 28 lutego 2018 r. (które to odpowiedzi znajdują sią na stronie internetowej Senatu RP), wskazane 
postępowanie nie zostało należycie skontrolowane przez Prokuraturę Krajową, a sprawa nadal jest prowadzona, 
zdaniem pań S., w sposób nieprawidłowy.

Pani A.S. zwracała się w tym roku do Prokuratury Krajowej o pomoc w niniejszej sprawie, jednocześnie 
opisując bieżące działania Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. Jej wnioski i pisma były przekazywane 
kolejno w dół do prokuratury regionalnej, prokuratury okręgowej oraz finalnie do prokuratury rejonowej, 
a przekazywanie to prokuratura rejonowa odebrała jako potwierdzenie braku podstaw do zajmowania się sprawą 
przez Prokuraturę Krajową. Na skutek tego prokuratura rejonowa sama siebie skontrolowała i odpowiedziała 
A.S. w lipcu tego roku, że nie widzi nieprawidłowości w toczącym się postępowaniu, a w dalszych pismach 
wskazała A.S., że jej kolejne pisma w sprawie ojca pozostaną bez rozpoznania.

Od stycznia br. sprawa, według relacji córek, przedstawia się następująco. Prokurator zlecił biegłym lekarzom 
sporządzenie opinii o stanie zdrowia W.S., aby ustalić, czy możliwe jest jego uczestnictwo w postępowaniu. 
Mimo tego, że opinia do dziś jest w trakcie sporządzania, prokurator wyznaczył termin przesłuchania W.S. 
na czerwiec 2018 r., uznając samodzielnie, że W.S. zostanie przesłuchany albo w prokuraturze, albo w domu. 
Zdaniem córek już sam ten krok poczyniony przez prokuraturę bez oczekiwania na opinię biegłych jest po-
twierdzeniem nieprawidłowości mających miejsce w postępowaniu. W dniu przesłuchania nadal nie było opinii, 
a mimo to w sierpniu 2018 r. prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu 
W.S., osoby niepełnosprawnej, trwale leżącej, z dużą naroślą nowotworową na twarzy i szyi. Do zatrzymania 
nie doszło ze względu na stan zdrowia W.S. Według rodziny jest to nękanie osoby obłożnie chorej.

Zdaniem córek wydanie tego postanowienia przez prokuraturę także potwierdza brak prawidłowych działań 
nadzorczych Prokuratury Krajowej. Zdaniem córek postępowanie toczy się niezasadnie, bowiem ojciec złożył 
dokumenty wymiarowi sprawiedliwości, tj. sądom, a sądy nie należą do osób trzecich, więc zdaniem córek 
postępowanie nie powinno się toczyć także z uwagi na to, że zarzut stawiany ich ojcu o rozpowszechnianiu 
dokumentów pochodzących z przestępstwa jest niezasadny, gdyż prokuratura nie wykazała przestępstwa 
w pozyskaniu tych dokumentów, co potwierdziła pisemnie. Panie S. pozostają w poczuciu, że sprawa nie jest 
analizowana ani kontrolowana przez Prokuraturę Krajową.

Uprzejmie proszę o analizę przedstawionych okoliczności oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfi-
kowanie postępowania PR 6 Ds. 173/2017 przez Prokuraturę Krajową pod kątem jego przebiegu i zasadności 
podejmowanych decyzji.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis



228
68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Chodkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zgłosił się pan D.S., który po zakupie samochodu osobowego w Królestwie Belgii i przy-

wiezieniu go do Polski oraz poniesieniu wszelkich związanych z tym opłat przystąpił do jego rejestracji.
Samochód ten według homologacji oraz zapisów oryginalnych dokumentów rejestracyjnych Królestwa Belgii, 

których tłumaczenie przysięgłe przedkładam w załączeniu, spełnia normę spalin Euro 5. W Polsce odmówio-
no zarejestrowania takiej normy spalin, powołując się na krajowy przepis, według którego auta spełniające tę 
normę są produkowane od roku 2010. Ma to znaczenie w przypadku poruszania się tym pojazdem po drogach 
zjednoczonej Europy, w szczególności możliwości wjeżdżania bądź nie do centrów miast, np. niemieckich. 
Było to jednym z podstawowych warunków zakupu tego konkretnego samochodu.

Proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej odmowy dokonania do dowodu rejestracyjnego wpisu potwierdza-
jącego spełnianie przez samochód wymogu czystości spalin Euro 5, jakie gwarantuje producent samochodu, 
co potwierdza uzyskana homologacja, a które kwestionuje organ rejestracyjny.

W przypadku potwierdzenia się okoliczności istnienia opisanej nieprawidłowości proszę o ocenę możliwości 
przeprowadzenia zmian legislacyjnych, umożliwiających unormowanie sytuacji.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem powszechnej dostępności dla dzieci i młodzieży treści 

pornograficznych w Internecie.
Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia aż 43% dzieci i mło-

dzieży w wieku 11–18 lat ma kontakt z pornografią. Negatywne konsekwencje dostępu młodych Polaków do 
tego typu treści są niezaprzeczalne – ma to ogromny wpływ na ich psychikę, zdrowie i rozwój. Psychologowie 
alarmują, jak wielki wpływ na dziecko ma kontakt z pornografią. Wskazują, że jest to najbrutalniejsza forma 
seksualizacji, która szybko prowadzi do uzależnienia, i to zdecydowanie szybciej niż u dorosłych. Uzależnienie 
od pornografii porównywane jest do uzależnienia od narkotyków, a badania naukowe potwierdziły szkodliwe 
działanie tych treści na funkcjonowanie mózgu. Oglądanie pornografii przez dzieci wpływa destrukcyjnie na 
ich więzi z ludźmi, zakłóca i nienaturalnie przyspiesza rozwój psychoseksualny oraz zaburza relacje z osobami 
płci przeciwnej w ich dorosłym życiu.

Problem łatwego dostępu dzieci i młodzieży do pornografii jest coraz częściej poruszany w mediach. 4 czerw-
ca br. odbyła się na ten temat w Sejmie konferencja pt. „Porno – kokaina na kliknięcie”.

Uważam, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie oraz docelowo zablokowanie 
dostępu do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży. Oczywiście niezbędna jest tutaj rola rodziców i opie-
kunów dzieci. Badania pokazują, że szkodliwe treści trafiają do dzieci dwa razy częściej, jeżeli rodzice nie 
ustalili zasad dotyczących korzystania z Internetu. Jednakże większość z nich nie potrafi skutecznie zablokować 
dostępu do pornografii dla swoich pociech na domowych komputerach. Co więcej, dzieci coraz powszechniej 
korzystają obecnie z Internetu w telefonach komórkowych, gdzie trudniej o kontrolę dostępu do pornografii.

Konieczne jest szerokie promowanie już istniejących (np. na stronie www.bezpornografii.pl) oraz wprowa-
dzanie nowych akcji edukacyjnych dla rodziców, z których mogą się oni dowiedzieć, jakie zasady i rozwiązania 
techniczne należy wprowadzić w domach, aby uchronić swoje dzieci.

W moim odczuciu dobrym rozwiązaniem byłoby blokowanie dostępu do stron z pornografią przez dostawców 
Internetu i operatorów komórkowych. Zniesienie takiej blokady możliwe by było tylko na wyraźne życzenie 
odbiorcy. Obecnie stosowane rozwiązania w postaci obowiązku potwierdzenia pełnoletności przez zaznaczenie 
opcji „Mam 18 lat” już dawno przestały być skuteczne i w żaden sposób nie powstrzymują młodych od zazna-
czenia „wymaganej” odpowiedzi.

Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby utrudnić dostęp do treści pornograficznych?

Krystian Probierz



230
68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 68. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Zwracam się z zapytaniem odnośnie do podjętych działań związanych z rozwojem przemysłu stoczniowego 
w Polsce.

W ciągu ostatnich 2 lat dokonały się duże zmiany dotyczące przemysłu stoczniowego w Polsce. Przejęcie 
przez ARP SA Stoczni Gdańskiej oraz podjęcie znaczących inwestycji w Stoczni Szczecińskiej są niewątpliwie 
powodem do zadowolenia, ale także zachęcają do ustalenia konkretnych planów związanych z przyszłością 
dalszego rozwoju przemysłu stoczniowego.

Ożywienie polskich stoczni niesie za sobą również inne, przyszłościowe kierunki rozwoju. Jednym z nich 
są nowe technologie związane z projektami wiatrowymi, których rozwój, zgodnie z planami przedstawiony-
mi podczas debaty „Reindustrializacja w praktyce – czy odbudowa polskich stoczni się uda?”, zaplanowano 
w okresie 4 lat. Kolejny kierunek to budowa tzw. ekologicznych promów, które w zamyśle wykorzystywałyby 
zasilanie LNG. Zrealizowanie 2 przywołanych kierunków to niewątpliwie ogromna szansa dla rozwoju pol-
skiego przemysłu.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
Czy przywołane przeze mnie nowe kierunki rozwoju przemysłu są przez Pana realnie rozważane?
Czy według Pana opinii realizacja wymienionych kierunków jest możliwa do wprowadzenia w życie w ciągu 

kilku lat?
Czy są to opłacalne inwestycje, które w przyszłości zapewnią polskiemu przemysłowi sukces?

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krystiana Probierza i Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia posterunku Policji w gminie 
Brenna.

Uzasadnienie.
Gmina Brenna jest miejscem, które odwiedzają tysiące turystów, zwłaszcza w czasie wakacji, ferii zimowych 

czy też weekendów. Duże zainteresowanie turystyczne sprawia, że istnieje większe ryzyko zagrożeń związanych 
z kradzieżami, pobiciami oraz innymi przestępstwami.

Obecnie gmina Brenna podlega Komisariatowi Policji w Skoczowie, skąd funkcjonariusze dojeżdżają, peł-
niąc kilkugodzinne dyżury w tygodniu lub odbywając codzienne patrole. Mieszkańcy Brennej, wielokrotnie 
pytani o zaistniałą sytuację, podkreślają, że nie czują się bezpiecznie, mając na uwadze fakt, że policji nie ma 
na miejscu. Proszą o pomoc w tej sprawie, podkreślając również, że ma to wpływ na komfort życia mieszkań-
ców oraz turystów.

Działania na rzecz przywrócenia dawnego posterunku Policji w Brennej, który znajdował się do roku 1997 
w budynku urzędu gminy, podejmował już w 2005 r. były wójt T. M. W tym celu przeprowadzał on wielokrot-
ne rozmowy z komendantami powiatowymi i wojewódzkimi Policji, jednak bezskutecznie. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o analizę problemu i rozważenie przywrócenia komisariatu Policji w Brennej.

Nasza prośba wynika z faktu, że Brenna znajduje się w okręgu wyborczym jednego z nas, drugiemu zaś jest 
doskonale znana i odwiedzana od ponad 50 lat jako całoroczna miejscowość wypoczynkowa.

Krystian Probierz 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu kierowania pojazdami pod 
wpływem narkotyków, które stwarzają poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jak wynika z najnowszego badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, którego wyniki 
przedstawiła w swoim wydaniu z dnia 15 listopada 2018 r. „Rzeczpospolita”, aż 1,1% Polaków przyznało, że 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzili pojazd pod wpływem narkotyków. Na podstawie danych Komendy 
Głównej Policji w roku 2017 przyłapano na tym czynie aż 1 tys. 500 osób, co daje ponad 50% więcej niż w cią-
gu ostatnich 3 lat. Niepokojącym faktem jest również wynik przeprowadzonego w ramach badań Krajowego 
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii sondażu, w którym aż 2% pytanych wyraziło zgodę na podróż 
z osobami odurzonymi. To setki tysięcy kierowców oraz duża grupa pasażerów, którzy godzą się na takie 
zachowanie, stwarzając tym samym poważne w skutkach zagrożenie dla siebie oraz dla innych kierowców, 
pasażerów i pieszych.

Wystarczy niewielka ilość narkotyków, aby pojawiło się niebezpieczeństwo. Takie zachowania u kierowcy, 
jak euforia, pobudzenie, ospałość i opóźniona reakcja to tylko niektóre ze skutków przyjmowania narkotyków, 
w wyniku czego dochodzi do tragedii na drogach. Trzeba również mieć na uwadze to, że poza stosowaniem 
najbardziej znanych rodzajów narkotyków, tj.: amfetaminy, marihuany czy haszyszu, coraz większa liczba ludzi 
decyduje się prowadzić pojazdy po spożyciu leków zaburzających świadomość i, nieco mniejsza, po spożyciu 
dopalaczy.

Przykładowo w Białymstoku latem 2017 r. doszło do tragicznej śmierci dwojga młodych ludzi, którzy 
zginęli w konsekwencji bezmyślnego czynu kierowcy prowadzącego pod wpływem amfetaminy. Kierowca 
ten osiągając prędkość 115 km/h, wjechał na chodnik przy przystanku i nie pozostawił stojącym tam ludziom 
szansy na przeżycie.

Kolejny przykład to zdarzenie, które miało miejsce w Zabrzu, w styczniu bieżącego roku. Kierowca kierujący 
miejskim autobusem odurzony amfetaminą spowodował poważne obrażenia 62-letniej kobiety, potrącając ją 
na przejściu dla pieszych. Szczególnie w tym miejscu chciałbym nadmienić, że kierowca w chwili wypadku 
wykonywał swoje obowiązki zawodowe, a co najważniejsze, odpowiadał za pasażerów autobusu, mogło to być 
nawet kilkadziesiąt osób.

W ubiegłym roku odnotowano z udziałem kierowców prowadzących po spożyciu narkotyków aż 52 wy-
padki, w których zginęło 19 osób. Przeglądając statystyki z wcześniejszych lat, można zauważyć, że wyraźna 
jest tendencja wzrostu liczby tragedii spowodowanych jazdą pod wpływem narkotyków. Za tym idzie również 
wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków.

Zadowalającym faktem jest to, że zagrożenia spowodowane przyjmowaniem narkotyków przez kierowców są 
coraz częściej badane przez Policję. W bieżącym roku Policja zostanie wyposażona w 13 tys. nowych urządzeń 
przeznaczonych do przeprowadzania badań.

Ponadto w dniu 15 listopada 2018 r. miała miejsce konferencja „Narkotyki w ruchu drogowym”, na której 
przedstawiono wyniki badań Kantar Millward Brown oraz omawiano podejmowanie działań w tym temacie 
w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Wywnioskowano, że rozwiązanie tego problemu wiąże się bardzo 
ściśle z panującym w danym kraju systemem edukacji oraz profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, zależy od 
środowiska medycznego, zastosowanych nowych technologii oraz kampanii społecznych.

Kwestia wyeliminowania problemu prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków nie należy do łatwych. 
Patrząc jednak na widoczny z każdym rokiem postęp dotyczący ograniczenia jazdy pod wpływem alkoholu, 
mam szczerą nadzieję na rozwiązanie także tego istotnego problemu, który, moim zdaniem, wymaga również 
szczególnej uwagi.

Ze swojej strony apeluję do Pana Ministra o analizę tematu i przedstawienie realnych pomysłów, które będą 
składały się na rozwiązanie opisanego przeze mnie problemu.

 Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Rusieckiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst 
jednolity DzU z 2016 r., poz. 1510), zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra Zdrowia o rozważenie 
możliwości realizacji postulatów Zakładowej Organizacji Związkowej Krajowego Związku Zawodowego 
Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, tj. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego analogicznie do podwyżek wynikających z porozu-
mień zawartych z przedstawicielami innych zawodów medycznych, odmrożenia kwoty bazowej oraz przyznania 
prawa do urlopów szkoleniowych.

Zdaniem wnioskodawców pracownicy laboratoriów medycznych (m.in. diagności laboratoryjni, technicy 
analityki medycznej, sekretarki medyczne) zostali potraktowani niesprawiedliwie w świetle ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W efekcie w znacznym stopniu spadło zainteresowanie pracą we 
wspomnianej grupie zawodów oraz pojawiły się braki kadrowe w laboratoriach.

Ponadto wnioskodawcy apelują o ujednolicenie przepisów prawa dotyczących diagnostów laboratoryjnych 
posiadających specjalizację oraz o przyznanie im prawa do bezpłatnego kształcenia specjalizacyjnego.

Panie Ministrze, z uwagi na argumenty podnoszone przez organizację związkową bardzo proszę o zaintere-
sowanie się przedstawioną tu sprawą oraz rozważenie możliwości realizacji postulatów Zakładowej Organizacji 
Związkowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z poważaniem 
Jarosław Rusiecki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pana R.K., zamieszkałego (…) z prośbą o interwencję i wznowienie prawo-

mocnie zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Rejonowym w Tychach (sygn. 
akt IV P 470/15), a w II instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IX Pa 194/16).

Moim zdaniem pan R.K. został pokrzywdzony zapadłymi orzeczeniami, a zwłaszcza wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach kończącym prawomocnie postępowanie, poprzez nieuwzględnienie jego sytuacji i uzasadnionej od-
mowy wykonania polecenia służbowego z uwagi na stan jego zdrowia i brak odpowiednich kwalifikacji. Poza tym 
popełniono w toku postępowania błędy faktyczne. Chodzi w szczególności o okoliczności, w jakich doszło do awarii, 
oraz ustalenie, czy powód uzyskał za odzyskany olej wynagrodzenie po oddaniu go do utylizacji.

W dniu 20 lipca 2014 r. w myjni, w której pracował pan R.K., doszło do awarii. Zdaniem B.P., pracodawcy, 
zdarzyło się to z winy pana K. Awaria nastąpiła na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń w odstojnikach 
osadowych i przedostania się ich do układu kanalizacyjnego, co doprowadziło do zalania piwnicy i do prze-
wrócenia pod naporem wody zbiornika z olejem opałowym. Pracodawca obliczył, że wskutek tejże awarii 
poniósł szkodę w postaci straty 800 l oleju napędowego o wartości 2 843 zł 76 gr. W związku z tym wytoczył 
przeciwko panu R.K. pozew o odszkodowanie.

Pan K. zaprzeczył wszystkim zarzutom podnoszonym przez pana P., powołując się na okoliczność, iż do jego 
obowiązków nie należało czyszczenie odstojników osadowych na stanowiskach myjni, gdyż nie wynikało to 
z przedłożonego przez pana P. zakresu obowiązków, a ich czyszczeniem miały się zajmować tylko wyspecjali-
zowane firmy zajmujące się unieszkodliwianiem zanieczyszczeń ropopochodnych i zawierających agresywną 
chemię. Ponadto pan P. nie przedłożył dokumentu poświadczającego utylizację oleju napędowego, który wylał 
się ze zbiornika w dniu 20 lipca 2014 r., przez uprawnioną do tego firmę.

Sąd Rejonowy w Tychach wyrokiem z dnia 18 lutego 2016 r. słusznie uznał, iż powód, pan P., nie udowod-
nił wysokości szkody związanej z wylaniem oleju, jednakże błędnie przyjął, że awaria nastąpiła z winy pana 
R.K., i w związku z tym zasądził na rzecz pana P. zwrot kosztu czyszczenia kanalizacji oraz kosztu zastępstwa 
procesowego w zakresie, w jakim pan K. przegrał.

Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r., nie podzielając ustaleń sądu I instancji 
w zakresie szkody związanej z wylaniem oleju napędowego, zmienił orzeczenie i zasądził od pana R.K. na rzecz 
pana B.P. kwotę 2 843 zł oraz zwrot wyższych kosztów zastępstwa procesowego. Zauważyć przy tym należy, iż sąd 
II instancji, kierując zapytanie do pana J.Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PTHU (…), znacznie 
wykroczył poza swoje uprawnienia w zakresie poszukiwania dowodów związanych z żądaniem odszkodowania za olej.

Nie ulega wątpliwości, że jedna z głównych zasad cywilnego procesu kontradyktoryjnego jest wyrażona 
w art. 6 kodeksu cywilnego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne”. W tym postępowaniu sąd dopuścił się rażącego naruszenia tej zasady. W wyniku tej rażącej 
niesprawiedliwości pan R.K. utracił możliwość sprawiedliwego rozstrzygnięcia i został zmuszony do niesłusz-
nego naprawienia szkody, która powstała nie z jego winy.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośrednio 
naruszające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i o wymiarze 
sądownictwa. Mając to na uwadze – wobec okoliczności, w jakich doszło do wydania orzeczenia przez Sąd 
Okręgowy w Katowicach oraz sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań – proszę 
o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 399 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź wniesienia skargi nadzwyczajnej 
w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach oraz 
Sądu Okręgowego w Katowicach.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się w imieniu pana S.G., zam. (…) z prośbą o interwencję w jego sprawie, a w szczególności o roz-

ważenie wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa z uwagi na ochronę interesu społecznego. Pan S.G. 
pozostawał do 2015 r. w związku małżeńskim z B.G. W trakcie trwania tego związku urodziła się małoletnia 
O.G. i zgodnie z obowiązującym w polskim prawie domniemaniem pochodzenia dziecka od męża matki za jej 
ojca został uznany S.G.

Z informacji przekazanych przez S.G. wynika, że uważa on stanowczo, iż nie jest biologicznym ojcem 
małoletniej O.G. Jego zdaniem świadczy o tym przede wszystkim grupa krwi, jego B Rh–, a małoletniej Rh+. 
Od chwili, gdy się o tym dowiedział, starał się podjąć działania w celu zaprzeczenia ojcostwa, jednak zgodnie 
z art. 86 k.r.i.o. nie mógł już sam wystąpić ze wskazanym powództwem. Skierował wniosek do prokuratora 
z Prokuratury Rejonowej w M. z wnioskiem o wystąpienie z takim powództwem, jednak pismem z dnia 6 
października 2015 r. (sygn. art PC 89/15) uzyskał odpowiedź odmowną. Prokurator, uzasadniając odmowę, 
powołał się na dobro małoletniego dziecka. Jednakże, jak utrzymuje pan S.G., wszyscy w rodzinie, włącznie 
z małoletnią O.G., wiedzą, iż nie jest on biologicznym ojcem dziewczynki. Obecnie zaś, z uwagi na postępo-
wanie matki małoletniej, pan S.G. nie ma z małoletnią żadnego kontaktu i nie może również zlecić wykonania 
badań genetycznych w celu potwierdzenia swoich twierdzeń. Należy też pamiętać, że dobro dziecka wymaga 
z reguły, aby jego pochodzenie prawne było zgodne z pochodzeniem biologicznym.

Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem 
działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa na podstawie art. 86 k.r.i.o. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są 
w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w M. oraz pana S.G., który gotowy jest je przekazać na każde żądanie 
Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do mi-
nister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Gertrudy Uścińskiej

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa w imieniu pana M.J., zam. (…) z prośbą o interwencję w sprawie unormowań 

prawnych dotyczących wzrostu świadczenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.
Decyzją z dnia 31 sierpnia 1990 r. panu M.J. przyznano prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 

1 sierpnia 1990 r. Wysokość renty uwzględniała wzrost z tytułu ponaddwudziestoletniego okresu zatrudnienia 
oraz 10-procentowy wzrost z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnych. Tak obliczone świadczenie 
wypłacano panu M.J. do momentu wejścia w życie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustala-
nia emerytur i rent oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia l7 października 1991 r. Ustawa ta zmieniła 
sposób obliczania świadczeń, znosząc dodatki za pracę w warunkach szczególnych. Pan M.J. otrzymał zatem 
decyzję, z dnia 5 grudnia 1991 r., zmieniającą wysokość przyznanego mu świadczenia.

Zdaniem pana M.J. odebranie mu 10% dodatku za pracę w warunkach szczególnych stanowi naruszenie 
zagwarantowanej w art. 2 konstytucji zasady ochrony praw nabytych. W myśl obowiązujących wtedy przepisów 
prawa dodatek ten stanowił część świadczenia obliczonego zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami prawa. 
Żadna osoba pobierająca wówczas świadczenie nie mogła zatem spodziewać się – i nie spodziewała się – jego 
odebrania. Całkowite odebranie tego dodatku w związku ze zmianą przepisów prawa stanowiło podstawę do 
ponownego ustalenia świadczenia i wyliczenie emerytom lub rencistom nowej wartości świadczenia. Zasada 
praw słusznie nabytych w swej treści zawiera zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ogra-
niczających prawa podmiotowe przysługujące jednostce lub innym podmiotom prywatnym występującym 
w obrocie prawnym.

W mojej ocenie stanowisko pana M.J. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie 
i wyjaśnienie, czy poprzez odebranie wskazanego dodatku z tytułu pracy w szczególnych warunkach doszło 
do naruszenia norm konstytucyjnych. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, prosiłbym o rozważenie podjęcia sto-
sownych działań.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Od dłuższego czasu burzliwym tematem w dyskusji publicznej jest planowany przez nauczycieli strajk 

w newralgicznych okresach roku szkolnego. Liczne artykuły na ten temat zwróciły moją uwagę na narastające 
problemy w polskich szkołach. Niewykluczone, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, niebawem nauczyciele 
skorzystają z masowych zwolnień lekarskich i wzorem strajków policjantów zorganizują radykalną akcję 
protestacyjną w czasie egzaminów gimnazjalnych i matur. Negatywne konsekwencje takiej sytuacji odbiją 
się przede wszystkim na uczniach, ale także spowodują sparaliżowanie miejscowych placówek edukacyjnych. 
Wprowadzona reforma edukacji, zakładająca wydłużenie nauki w liceum do 4 lat oraz likwidację gimnazjum 
nie tylko, zdaniem ZNP, doprowadziła do sparaliżowania oświaty w Polsce, lecz także do zwolnienia etatowych 
i doświadczonych nauczycieli.

Nauczyciele domagają się podwyżek pensji o 1000 zł oraz krytykują obecną skalę wynagrodzeń. W ocenie 
ZNP wprowadzona przez rząd podwyżka jest niewielka, a jej finansowanie następuje z likwidacji niektórych 
dodatków do płacy zasadniczej, takich jak dodatek mieszkaniowy czy prawo do lokalu mieszkalnego na terenie 
gminy. Ponadto wydłużona została ścieżka awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczono możliwość 
korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciele z powodu niekorzystnej dla środo-
wiska nauczycielskiego polityki edukacyjnej i niskich zarobków wielu pedagogów rezygnują z pracy w szkole, 
czego efektem jest utrata wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej. Jako senator RP, ale przede 
wszystkim rodzic, wyrażam głębokie ubolewanie nad taką deformacją systemu oświaty.

Szanowna Pani Minister, zawód nauczyciela to ciężka i odpowiedzialna praca, która wymaga wielkiego zaan-
gażowania i przygotowania. Niestety, w obecnych czasach jest ona coraz mniej doceniana, a nakłady finansowe 
na edukację nie pozwalają pedagogom godnie żyć i pracować. Dlatego uprzejmie proszę o ustosunkowanie się 
do przedmiotowej sprawy oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Panią resort przygotowuje plan działania zmierzający do wypracowania porozu-
mienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi stały dialog ze środowiskiem nauczycielskim na temat 
możliwości poprawy warunków ich pracy i wysokości wynagrodzeń? Jeśli tak, proszę o przedstawienie efektów 
dotychczasowych rozmów.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Zawodowego Celnicy PL z prośbą 

o interwencję w ich sprawie. Od wielu lat pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej 
wyrażają swoje niezadowolenie wynikające z ciągłych reform i niskich wynagrodzeń.

Praca celników pozwala utrzymać stabilność finansową państwa oraz przyczynia się do likwidowania szarej 
strefy. Niestety ich wysiłki na rzecz kraju nie są doceniane. Taki stan rzeczy doprowadził do wszczęcia przez 
Związek Zawodowy Celnicy PL sporów zbiorowych ze wszystkimi dyrektorami izb administracji skarbowej.

Funkcjonariusze Służby Celnej postulują przyznanie każdemu pracownikowi podwyżek w 2019 r. w wyso-
kości 655 zł oraz w 2020 r. w wysokości 500 zł. Kolejnym ważnym roszczeniem celników jest zrównanie ich 
uprawnień emerytalnych z uprawnieniami innych służb mundurowych. O tym informowałem w oświadczeniu 
(BSWS/04/22/2016). Obecnie Służba Celna posiada wszystkie atrybuty służby mundurowej, jednak nie przy-
sługują jej uprawnienia emerytalne, jakie należne są chociażby żołnierzom czy policjantom. Funkcjonariusze 
Służby Celnej zwracają uwagę na tragiczne warunki ich pracy. Często nie mają odpowiedniej przerwy na posi-
łek, pełnią służbę na wielu stanowiskach jednocześnie, a w związku z dużymi brakami kadrowymi przydziela 
im się kolejne nadgodziny.

Szanowna Pani Minister, niewykluczone, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, celnicy zorganizują rady-
kalną akcję protestacyjną na granicach naszego państwa. W związku z tym uprzejmie proszę o zajęcie jasnego 
stanowiska w tej sprawie, a także odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Panią resort prowadzi dialog z przedstawicielami środowiska funkcjonariuszy Służby 
Celnej w sprawie porozumienia?

2. Jakie działania podejmowane są przez Ministerstwo Finansów w związku ze wszczęciem sporów zbio-
rowych ze wszystkimi dyrektorami izb administracji skarbowej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Mariusza 
Oriona Jędryska

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią bardzo ważnej dla regionu ziemi kłodzkiej 

inwestycji, mianowicie budowy kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy.
Według informacji, które wpłynęły do mojego biura senatorskiego w ramach listu otwartego, działania 

zmierzające do zainicjowania przywrócenia działalności kopalni trwają od 2011 r. W tym czasie odbyły się dwie 
konferencje gospodarcze, zorganizowane na najwyższym poziomie, dzięki którym sprawą zainteresował się 
australijski inwestor reprezentujący grupę kapitałową Balamara. W następstwie tego w 2013 r. inwestor poprzez 
utworzoną w Katowicach spółkę do realizacji projektu pod nazwą „Nowa Ruda Węgiel Koksujący” uzyskał 
koncesję pozwalającą na odwierty geologiczne w Ludwikowicach Kłodzkich. Ponadto poprzez wszelkiego 
rodzaju działania zaangażował się w projekt kapitałowo. W bieżącym roku, również dzięki owocnej współpra-
cy z władzami lokalnymi, inwestor otrzymał decyzję środowiskową i niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa 
Środowiska o koncesję pozwalającą na wydobycie węgla.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje 
się przedstawiona tu sprawa.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
We wrześniu 2019 r. rozpocznie się kolejny etap reformy edukacji, będzie to pierwszy rok szkolny, w którym 

nie będzie już gimnazjów, zacznie obowiązywać w całości nowy ustrój szkolny.
W związku z tym chciałbym zapytać Panią Minister o następujące sprawy.
1. Czy szkoły znajdujące się w okręgu toruńsko-chełmińskim są odpowiednio przygotowane do reformy 

edukacji?
2. Czy budynki oświatowe są odpowiednio dostosowane do przyjęcia większej liczby uczniów i utworzenia 

większej liczby klas w związku ze skumulowanym rocznikiem, czyli uczniami kończącymi III klasę gimnazjum 
i VIII klasę szkoły podstawowej?

3. Czy kadra dydaktyczna oraz obsługa (woźne, sprzątaczki itp.) z likwidowanych gimnazjów będą miały 
zapewnione dalsze zatrudnienie w innych placówkach oświatowych?

4. Czy będzie konieczność konstruowania planów tak, by praca szkół odbywała się na 2 zmiany?
5. Czy podstawa programowa będzie mogła być realizowana w tych szkołach w odpowiedni sposób?
6. Kiedy będą podane szczegóły dotyczące formy egzaminu maturalnego według nowej podstawy progra-

mowej?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec 2017 roku ogłoszono, iż projekt modernizacji dworca kolejowo-autobusowego we Włocławku 

został umieszczony w „Programie inwestycji dworcowych na lata 2016–2023”, a wstępny harmonogram pro-
jektu przewiduje jego realizację w latach 2020–2023. Remont ten jest oczekiwany od kilku lat zarówno przez 
mieszkańców, jak i turystów.

W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra:
Czy znane są już dokładniejsze ustalenia w kwestii remontu, takie jak termin rozpoczęcia i zakończenia 

prac remontowych?
Jakie utrudnienia dla podróżujących będą wynikiem prac remontowych?
Jakie będą koszty prac i czy środki finansowe są zagwarantowane?
Czy w ramach remontu dworca jest też planowany remont peronów kolejowych oraz stanowisk autobusowych?
Czy zakłada się dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W październiku został ogłoszony Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, 

czyli Kolej +. Jego obecna forma obejmuje 20 projektów, z czego 2 dotyczą województwa kujawsko-pomorskiego.
Chciałbym zapytać, czy przy następnych etapach programu będą uwzględniane także inne punkty w naszym 

regionie. Chodzi tu między innymi o infrastrukturę dworcową i peronową na stacjach, takich jak Włocławek, 
Aleksandrów Kujawski, Otłoczyn, Brzoza Toruńska, Toruń Czerniewice, Toruń Kluczyki, a także elektryfikację 
szlaku Toruń Główny – Chełmża.

Pozwolę sobie również zapytać, w jaki sposób będą pozyskiwane środki na realizację programu, jak będą 
typowane kolejne projekty do realizacji w ramach Kolei + oraz czy realizacja programu będzie wywoływać 
znaczące utrudnienia w ruchu kolejowym.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Podczas konferencji prasowej w dniu 28 listopada br. ogłosiła Pani, iż jest możliwość, aby program „Mama 

4 plus” ruszył z dniem 1 marca 2019 r. W związku z tym programem chciałbym zadać następujące pytania.
Kto dokładnie będzie uprawniony do otrzymania świadczenia emerytalnego w ramach tego programu?
Z jakich przesłanek będzie można orzec o nieotrzymaniu tego świadczenia?
Jaki będzie katalog sytuacji, w których świadczenie „Mama 4 plus” będą mogli otrzymywać także ojcowie?
W jaki sposób będzie można się ubiegać o to świadczenie? Czy będzie konieczność złożenia wniosku, czy 

też odbywać się to ma na podstawie samego faktu wychowania co najmniej 4 dzieci?
Jaka będzie kwota tego świadczenia?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
26 października br. wystąpiłem wspólnie z senator Grażyną Sztark do ministra sprawiedliwości, proku-

ratora generalnego z oświadczeniem senatorskim zawierającym kilka podstawowych pytań dotyczących tzw. 
konfiskaty rozszerzonej, w półtora roku po jej wejściu w życie.

Wprowadzenie tego instrumentu prawnego miało służyć bardziej skutecznej walce z przestępczością o cha-
rakterze mafijnym. Chodziło m.in. o przestępstwa w zakresie wyłudzeń podatku VAT w ramach tzw. karuzel 
podatkowych, w tym o przestępstwo z art. 258 k.k. (zorganizowana grupa, związek przestępczy) lub o prze-
stępstwo skarbowe w związku z art. 37 §1 pkt 5 k.k.s. (popełnienie przestępstwa skarbowego w zorganizo-
wanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego). Miał to być mechanizm 
pozwalający na przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa.

Byłem przekonany, że taką szczegółową odpowiedź otrzymam, gdyż wielokrotnie w mediach słyszeliśmy 
zapewnienia, iż państwo nie jest już „teoretyczne”, a wymiar sprawiedliwości może pochwalić się konkretny-
mi danymi o skutecznej walce z przestępczością. Dlatego też ze zdziwieniem zapoznałem się z odpowiedzią 
I zastępcy prokuratora generalnego (znak PK I BP 053.193.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.), zgodnie z którą 
„system tworzenia i przetwarzania danych przez Prokuraturę Krajową nie pozwala na precyzyjne udzielenie 
informacji, a dane z systemów informatycznych prokuratury nie mogą być uznane za wymogi wynikające 
z ustawy o statystyce publicznej”.

Takie stwierdzenie musi budzić niepokój, gdyż bardzo często z ust prominentnych przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości słyszymy o danych potwierdzających skuteczniejszą walkę z przestępczością, prowadzoną przez 
obecny rząd. Czy zapewnienia te są wiarygodne i zgodne z ustawą o statystyce publicznej? Z jakich systemów 
informatycznych te dane są pozyskiwane?

Wobec tego proszę Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi od 
podległego Panu ministra sprawiedliwości. Być może rząd dysponuje takimi danymi.

1. W ilu sprawach – i wobec ilu osób – dotyczących nieprawidłowości w podatku od towarów i usług (VAT) 
zapadły w sądach w latach 2015–2018 prawomocne wyroki skazujące na bezwzględną karę pozbawienia wol-
ności?

2. Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu przepadku mienia oraz zwrotu korzyści majątkowej 
w tego typu sprawach?

3. Ile wynosiła wartość zabezpieczonego mienia, a ile odzyskanego po wprowadzeniu „konfiskaty rozsze-
rzonej” w sprawach poruszanych w oświadczeniu?

Piotr Zientarski



Treść 
68. posiedzenia Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

(Obrady w dniu 12 grudnia)

Otwarcie posiedzenia
Projekt porządku obrad
Zatwierdzenie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Mor-
skiej i Rzecznej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jerzy Wcisła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podjęcie uchwały

prezes Ligi Morskiej i Rzecznej  
Andrzej Królikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
wołanie Rzecznika Praw Dziecka

Wyjaśnienia i pytania
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . 11
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . 13
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 14
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 14
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . 15
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 19
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 20
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 20
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23



246
68. posiedzenie Senatu w dniach 12, 13 i 14 grudnia 2018 r.

Spis treści

powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Maria Pańczyk-Pozdziej  . . . . . . . 24
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 24
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . 25
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
senator Łukasz Mikołajczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 29
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 33
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Andrzej Kobiak  . . . . . . . . . . . . 34
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 36
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 37
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . 39
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
powołany przez Sejm  
rzecznik praw dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Marek Pęk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ko-
misji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 42
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 44
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 45
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 45
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Marek Rocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
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senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 48
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 48
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 49
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 51
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Piotr Wawrzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 53

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
wołanie Rzecznika Praw Dziecka (cd.)

Głosowanie nr  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Marek Pęk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Głosowanie nr 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Głosowanie nr  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Głosowanie nr  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 56
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 57
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 57
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 57
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 58
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 58
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 58
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 58
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 59
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 59
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 59
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 60
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 60
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
senator Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 62
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 62
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Marii Szymanowskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . . . . . 66

Otwarcie dyskusji
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . 67

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 11.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (cd.)

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 69
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 72
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 73
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 75
senator Przemysław Termiński  . . . . . . . . 76
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 77
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Przemysław Termiński  . . . . . . . . 79
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 79
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Andrzej Kobiak  . . . . . . . . . . . . 83
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 83
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . 86
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . 87
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 89
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 92
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 93
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 93
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 95
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Otwarcie dyskusji
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . 97
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 97

Zamknięcie dyskusji
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . . 97

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od sprzedaży detalicznej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

(Obrady w dniu 13 grudnia)
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senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 98
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . 99
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 99
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . 99

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 99
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o paszach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Wiesław Kilian  . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 101

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 
ustawy o lasach

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 103
Wznowienie obrad
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłat-
nego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bez-
płatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 104
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 107

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o europejskich 
partiach politycznych i europejskich fundacjach poli-
tycznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . 109

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Marek Pęk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .110
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o grobach wetera-
nów walk o wolność i niepodległość Polski

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu

senator sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . . . . .111

Zapytania i odpowiedzi
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .112
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . .112
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .112
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .113
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .113
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . .113
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .113
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . .113

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Zapytania i odpowiedzi
senator Maria Pańczyk-Pozdziej  . . . . . . .116
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sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . .116
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . .117
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .118
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . .119
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .119
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 120
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . 121
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 121
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 121
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Maria Pańczyk-Pozdziej  . . . . . . 122
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 122
senator Andrzej Kobiak  . . . . . . . . . . . 123
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 124

Zamknięcie dyskusji
Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra-
ży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 126

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . . . . 126

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 128
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 129
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 129
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 129
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . 129

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Marek Rocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132

Zamknięcie dyskusji
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania ad-
ministracyjnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 133
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 133
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 134
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 134

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . . . . 134

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
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Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 135

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 136

Zapytania i odpowiedzi
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 136
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 137
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 137
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 138
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 138
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 139
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński  . . . . . . . . . . . . 139

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 140

Zamknięcie dyskusji
Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . . . . 141

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 141
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 141
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 142
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 143
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 143
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 144

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 145
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  
Artur Soboń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 145

Zamknięcie dyskusji
Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149

Zapytania i odpowiedzi
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 150
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 151
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 152
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 153
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 156
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 157

Zamknięcie dyskusji
Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekują-
cych na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . 159

Otwarcie dyskusji
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-

pieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . . . . 161

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

(Obrady w dniu 14 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry 
Państwa Polskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . . . . . 163

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 164
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 165

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 165
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 166
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 167
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 168
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 169
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 170
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
Podjęcie uchwały

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej  
Rafał Dębowski  . . . . . . . . . . . . . . . 171

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych progra-
mach emerytalnych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioral-
nej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 173
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 175
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 176

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 176
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . 179

Głosowanie nr  13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (druk nr 1028) (cd.)

Głosowanie nr  14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (druk nr 1023) (cd.)

Głosowanie nr  15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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