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Porządek obrad

69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19 i 20 grudnia 2018 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki.

2. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 
celne.

5. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

7. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy o Policji.

9. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

10. Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwal-
czaniem przestępczości.

11. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rze-
czypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu.

12. Ustawa o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych.

13. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

14. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

15. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

16. Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

17. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów.

19. Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki.

20. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

21. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ sekretarz stanu Paweł Mucha 
  ‒ podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek

Ministerstwo Energii  ‒ podsekretarz stanu Tomasz Dąbrowski

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

Ministerstwo Infrastruktury  ‒ sekretarz stanu Mikołaj Wild

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒ sekretarz stanu Artur Soboń

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ podsekretarz stanu Wanda Zwinogrodzka

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  ‒ podsekretarz stanu Marcin Ociepa

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Środowiska  ‒ sekretarz stanu Michał Kurtyka

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Zbigniew Król

Członkowie rodziny Stanisława Moniuszki:  – Maciej Dehnel, Antoni Dehnel,  
     Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko,  
     Stanisław Kazimierz Wójcik, Aleksander Wójcik

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji  
     Kultury Agnieszka Komar-Morawska

Teatr Wielki – Opery Narodowej  ‒ dyrektor Waldemar Dąbrowski 

Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki  ‒ prezes Jolanta Rostworowska 

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne  
im. Stanisława Moniuszki  ‒wiceprezes Maria Korecka-Soszkowska

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa  
Matematycznego:  ‒ wiceprezes Jacek Miękisz 
  ‒ były prezes Stefan Jackowski 
  ‒ prezes Oddziału Warszawskiego PTM  
     Urszula Foryś

  ‒ wiceprezes Oddziału Krakowskiego PTM  
     Marek Ptak 

  ‒ dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu  
     Jagiellońskiego Halszka Gasińska-Tutaj 





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte dziewiąte posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Arkadiusza Grabowskiego oraz senatora Łukasza 
Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Łukasz Mikołajczyk.

Panie i Panowie Senatorowie!
18 grudnia 2018 r. zmarł Kazimierz Kutz, wi-

cemarszałek Senatu V kadencji, marszałek senior  
VI i VIII kadencji, senator IV, V, VI i VIII kadencji, 
poseł na Sejm VI kadencji; jeden z najwybitniejszych 
polskich reżyserów, współtwórca Polskiej Szkoły 
Filmowej, portrecista Śląska, twórca tryptyku ślą-
skiego opowiadającego o burzliwej historii regionu, 
z którego pochodził, w niezapomnianych filmach „Sól 
ziemi czarnej”, „Perła w koronie” i „Paciorki jednego 
różańca”.

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

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

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

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

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

mięci.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym czwar-

tym posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy 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.

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

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 9 paździer-
nika 2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał do 
Senatu dokument „Sprawozdanie Rady Ministrów 
z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r.”. Dokument 
ten zawarty jest w druku nr 982. W dniu 26 paź-
dziernika 2018 r. skierowałem sprawozdanie do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Komisje zapoznały się z do-
kumentem i poinformowały mnie o tym.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 9 października 
2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
„Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–
2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”. 
Zawarte jest ono w druku nr 981. W dniu 26 paździer-
nika 2018 r. skierowałem sprawozdanie do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisje zapoznały się ze sprawozdaniem i poinfor-
mowały mnie o tym.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 18 październi-
ka 2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
„Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w la-
tach 2016–2017”. Zawarte jest ono w druku nr 984. 
W dniu…

A tu jest to samo… Aha, okej.
W dniu 26 października 2018 r. skierowałem spra-

wozdanie do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisje zapoznały się ze 
sprawozdaniem i poinformowały mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od trzeciego 
do jedenastego oraz punktów od czternastego do 
siedemnastego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdania komisji zostały dostarczone w ter-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

marszałek S. Karczewski

minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Kleina.)

Pan senator Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zaproponować wprowadzenie dodat-

kowego punktu do naszego porządku obrad. Jest to 
punkt, który byłby informacją ministra do spraw ener-
gii o wysokości cen energii elektrycznej od 1 stycznia 
przyszłego roku.

Sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna. Doty-
czy ona w szczególności przedsiębiorców, którzy 
w ostatnich dniach są informowani o konieczności 
podpisania porozumień z zakładami energetycznymi, 
np. z grupą Energa, o nowych cenach, które są wy-
raźnie wyższe, o 30–40%, od cen z bieżącego roku, 
mimo że w piśmie mówią, że te ceny są korzystniejsze 
niż były poprzednio. Ale to jest inna kwestia. I teraz 
problem polega na tym, że jeżeli nie zostanie podpi-
sana nowa umowa między przedsiębiorcą a zakładem 
energetycznym, to od 1 stycznia będą ustalane jesz-
cze wyższe ceny energii dla przedsiębiorców, bo one 
wynikają z jakiegoś podstawowego cennika. Więc 
stawiani są oni pod ścianą. A pan premier podczas…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale ja rozumiem, Panie Senatorze… Ja już rozu-

miem. Rozumiem wniosek.
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, tylko dokończył-

bym to jedno zdanie…)
Ale, Panie Senatorze, pan prowadzi już dyskusję. 

No i tłumaczę: ja to wszystko rozumiem.…
(Senator Kazimierz Kleina: Dobrze.)
…i rozumiem ten wniosek. Pan złożył wniosek. 

Wniosek i krótkie uzasadnienie – i to wystarczy. W tej 
chwili prowadzimy debatę wokół punktu, który jesz-
cze nie został wprowadzony.

(Senator Kazimierz Kleina: No właśnie ja nie 
chciałbym prowadzić debaty, tylko chciałbym sfo-
mułować…)

Zgodnie z regulaminem, Panie Senatorze, taki 
wniosek należy złożyć 10 dni przed posiedzeniem 
Senatu. Jeśli taki wniosek… Nie ma takiego wniosku 

formalnego tak naprawdę, tak że ja w zasadzie nie 
mogę poddać tego pod głosowanie. Bo nie ma takiej 
możliwości, jeśli chodzi o wnioski formalne.

Jeszcze raz? Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, kwestia jest taka, że sprawa się 

pojawiła po oświadczeniu pana premiera…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to, Panie 

Senatorze…)
…i w związku z tym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senato-

rze, mamy komisje…)
…to jest niezwykle kłopotliwe…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …mamy od-

powiednie komisje…)
Komisja gospodarki.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Komisja mogła się spotkać i na ten temat poroz-

mawiać.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)
Ale my musimy trzymać się Regulaminu Senatu 

i takiego punktu nie możemy wprowadzić.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)
No ale jest wniosek i my przegłosujemy ten wnio-

sek.
(Senator Kazimierz Kleina: …chcę też poinfor-

mować…)
Pan jest za…
(Senator Kazimierz Kleina: …że na posiedzeniu 

komisji…)
…ja jestem przeciwny, w związku z czym za chwi-

leczkę to przegłosujemy.
(Senator Kazimierz Kleina: No, ale to jest…  

Co mają robić ci ludzie? Panie Marszałku, dzisiaj 
prosiłem…)

No ale pan… Ale dzisiaj tego nie rozstrzygniemy 
tutaj.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale dzisiaj na posie-
dzeniu komisji prosiłem…)

Pan marszałek Borusewicz się zgłaszał. Bardzo 
proszę.

(Senator Kazimierz Kleina: …komisję, żeby ta 
sprawa była… A minister obecny w tej sprawie dzisiaj 
na posiedzeniu komisji…)

Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: …odmówił infor-

macji.)
Panie Senatorze, ja rozumiem pana wniosek. 

Wniosek jest, pan złożył taki wniosek i zaraz go 
przegłosujemy.

Pan marszałek Borusewicz jeszcze. 
Bardzo proszę.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ale wniosek o uzupełnienie po-

winien być rozpatrywany.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale ja już za 

chwilę, Panie Marszałku, poddam go…)
Rozumiem, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Teraz jest nowy 

wniosek, czy…)
…to nie jest wniosek na podstawie art. 34.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No to dobrze, dobrze. Przegłosujemy to, Panie 

Marszałku, przegłosujemy.
(Rozmowy na sali)
Przegłosujemy ten wniosek. Ja jestem przeciw-

ny… Pan jest za, a ja jestem przeciwny.
Czy są jeszcze jakieś głosy w innych sprawach, 

nie w tej? Bo w tej za chwilę wyrazimy swoją opinię 
w głosowaniu. Czy są jeszcze jakieś propozycje?

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, ja 
się boję o wyniki tego głosowania. Ludzie po prostu 
nie wiedzą w ogóle, co mają robić. Mamy 10 dni do 
końca roku…)

No ale… Dobrze, Panie Senatorze, rozumiem.
(Senator Kazimierz Kleina: …a minister na posie-

dzeniu komisji nie odpowiada…)
Rozumiem.
(Senator Kazimierz Kleina: I to jest problem.)
Kto jest za… Pan senator Kleina zgłosił wniosek. 

Wszyscy słyszeli jaki.
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 22 było za, 55 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: I co powiedzieć…)
Stwierdzam, że Senat nie przyjął…
(Rozmowy na sali)
Czy są jeszcze jakieś wnioski, proszę państwa?
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Sami zmuszają do 

podpisania porozumienia…)
Czy jeszcze są jakieś… Nie ma.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie słyszę zgłoszeń.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
w przypadku braku wniosków o charakterze legi-
slacyjnym do punktu pierwszego głosowanie nad 

tym punktem odbędzie się bezpośrednio po jego 
rozpatrzeniu.

Do rozpatrywania ustaw dotyczących Policji oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych, tj. punktów 
ósmego, dziewiątego oraz dziesiątego, przystąpimy 
dziś po godzinie 15.00.

Punkt dwunasty, tj. ustawa o zmianie ustawy 
o umowach międzynarodowych, zostanie rozpatrzony 
dziś po godzinie 16.00.

Jutro obrady wznowimy o godzinie 9.00 od roz-
patrzenia punktu dotyczącego uchwały ustanawiają-
cej rok 2019 Rokiem Matematyki. Bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania 
nad projektem uchwały. 

Następnie przystąpimy do rozpatrywania projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Unii Lubelskiej. 

Po tych 2 punktach odbędzie się głosowanie nad 
ustawami rozpatrzonymi dzisiaj. Tak że jutro rano 
głosowania.

Do rozpatrzenia punktów trzynastego i czterna-
stego, tj. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie, 
przystąpimy jutro.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wy-
sokosprawnej kogeneracji, tj. punkt szósty, zostanie 
rozpatrzona jutro po godzinie 13.00.

Jutro o godzinie 14.00 odbędzie się senackie spo-
tkanie opłatkowe, na które bardzo serdecznie zapra-
szam państwa senatorów oraz pracowników kance-
larii.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2019…

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Słucham?
(Senator Bogdan Klich: Ja się zgłaszałem jeszcze 

w trakcie, kiedy pan marszałek…)
(Głos z sali: W sprawie porządku?)
No ale, Panie Senatorze, nie, już w tej chwili nie. 

Przepraszam.
(Głos z sali: No ale kolega wcześniej…)
(Głos z sali: Tak, sekretarz widział.)
Ja pytałem wyraźnie, czy ktoś…
(Rozmowy na sali)
Dwukrotnie zadałem pytanie – proszę w steno-

gramie przeczytać – czy… Dwukrotnie pytałem. 
W jakiej sprawie pan…

(Senator Bogdan Klich: Nie. Chodzi o przerwę, 
Panie Marszałku. Chodzi tylko o przerwę.)

Jaką przerwę?
(Senator Bogdan Klich: O przerwę dla naszego 

klubu w godzinach między 15.00 a 16.00 w dniu dzi-
siejszym.)
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

(marszałek S. Karczewski) Niniejszy projekt został przeze mnie przygoto-
wany jeszcze z końcem 2017 r. i podpisany przez  
50 senatorów. Został on złożony 23 stycznia br., rów-
nolegle z inicjatywą procedowaną przez Sejm.

Wcześniej, bo już w listopadzie 2017 r., ta rocz-
nica została uhonorowana na trzydziestej dziewiątej 
sesji Konferencji Generalnej UNESCO jako wspólna 
rocznica Polski, Litwy i Białorusi. Tak więc będzie 
to już trzecie uhonorowanie tego wybitnego artysty.

Kim był Stanisław Moniuszko? Przez wielu z nas 
jest on znany przede wszystkim jako ojciec polskiej 
opery narodowej, ale też wybitny kompozytor, dyrygent 
oper, orkiestr symfonicznych i chórów oraz pedagog.

Urodził się 5 maja 1819 r. w majątku Ubiel koło 
Mińska. Zmarł 4 czerwca 1872 r. w Warszawie.  
Po krótkim okresie nauki domowej pod kierunkiem 
matki Elżbiety kształcił się w grze na fortepianie od 
1827 r. u Augusta Freyera w Warszawie, zaś od 1830 r. 
u Dominika Stefanowicza w Mińsku.

W 1836 r. podczas pobytu w Wilnie poznał swoją 
przyszłą żonę Aleksandrę Müllerównę. W 1837 r. wy-
jechał na studia do Berlina, gdzie uczył się prywatnie 
harmonii, kontrapunktu, instrumentacji i dyrygentury 
pod kierunkiem Carla Friedricha Rungenhagena, dy-
rektora Towarzystwa Muzycznego „Singakademie”.

Odbywał także praktykę, prowadząc chór i akom-
paniując śpiewakom. Poznawał wielki repertu-
ar operowy, oratoryjny i symfoniczny oraz proces 
przygotowania dzieł do wystawienia i technikę dy-
rygowania, biorąc udział w próbach prowadzonych 
przez Rungenhagena oraz goszczącego wówczas 
w Berlinie Gaspara Spontiniego.

Po 3-letnim pobycie w Berlinie, w 1840 r. Mo-
niuszko powrócił do kraju, ożenił się z Aleksandrą 
Müllerówną i zamieszkał z nią w Wilnie, gdzie zo-
stał prywatnym nauczycielem gry na fortepianie oraz 
objął stanowisko organisty w tamtejszym kościele 
św. Jana.

Jego działalność przyczyniła się wybitnie do oży-
wienia muzycznego środowiska wileńskiego. Przy 
kościele św. Jana zorganizował amatorski zespół 
chóralny, z którym podczas kilku miesięcy jego ist-
nienia wykonał z doraźnie zorganizowaną orkiestrą 
„Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz 
fragmenty oratoriów „Stworzenie świata” Josepha 
Haydna i „Święty Paweł” Feliksa Mendelssohna 
Bartholdy’ego. Na jednym z koncertów orkiestra wy-
konała pod jego batutą dzieła Gaspara Spontiniego, 
Feliksa Mendelssohna, Ludwika van Beethovena. 
Odbywał także podróże artystyczne do Petersburga, 
zapoznawał tamtejszą publiczność ze swoją twórczo-
ścią, która zyskała duże powodzenie i przychylną 
prasę. W 1848 r. w Wilnie przygotował i osobiście po-
prowadził prawykonanie na estradzie pierwszej dwu-
aktowej wersji opery „Halka”. W 1854 r. przy współ-
udziale Achillesa Bonoldiego założył Towarzystwo 

Temu służy Konwent Seniorów. Ale dobrze. 
Oczywiście zgadzamy się na tę przerwę. Panie 
Senatorze, to jest kwestia… Po to jest Konwent 
Seniorów, a pana nie było na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów. Trzeba było przekazać tę informację.

Między godziną 15.00 a 16.00 będziemy mieli 
przerwę.

Nie ma głosów sprzeciwu.
To był wniosek formalny i tak powinien pan to 

zgłosić.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki.

Pragnę serdecznie powitać obecną na posiedzeniu 
rodzinę Stanisława Moniuszki oraz przedstawicieli 
organizacji zajmujących się propagowaniem wiedzy 
na temat jego twórczości. Bardzo serdecznie wszyst-
kich witam. (Oklaski)

Witam bardzo serdecznie panią minister, wice-
minister kultury i dziedzictwa narodowego, panią 
Wandę Zwinogrodzką. Witam bardzo serdecznie.

Witam rodzinę – Macieja Dehnela, Antoniego 
Dehnela, Elżbietę Stanisławę Janowską-Moniuszko, 
Stanisława Kazimierza Wójcika, Aleksandra Wójcika.

Witam panią dyrektor Departamentu Narodowych 
Instytucji Kultury Agnieszkę Komar-Morawską. 
Witam pana dyrektora Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej Waldemara Dąbrowskiego. Witam bardzo 
serdecznie prezesa Towarzystwa Miłośników Muzyki 
Moniuszki, panią Jolantę Rostworowską. Witam 
bardzo serdecznie wiceprezesa Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, 
panią Marię Korecką-Soszkowską. Bardzo serdecznie 
państwa witam.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 710, a sprawozdanie – w druku nr 710 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Ustawo-
dawczej, senatora Aleksandra Szweda, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Szanowna Rodzino 

Stanisława Moniuszki! Szanowni Zaproszeni Goście!
Mam zaszczyt zabrać głos jako z jednej strony spra-

wozdawca Komisji Ustawodawczej, a z drugiej stro-
ny inicjator wniesienia do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w związku 
z 200. rocznicą jego urodzin.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) W dniu 24 października 2018 r. senacka Komisja 
Ustawodawcza rozpoczęła prace nad niniejszą inicja-
tywą. Poprawki zgłosiła rodzina kompozytora – i tutaj 
dziękuję pani Elżbiecie Janowskiej-Moniuszko za 
współpracę, pomoc i zgłoszone poprawki – oraz se-
natorowie. W związku z tym powołany został zespół 
redakcyjny pod moim przewodnictwem, w jego skła-
dzie byli państwo senatorowie Barbara Zdrojewska, 
Wojciech Piecha i Piotr Zientarski. Na posiedzeniu ze-
społu obecny był również senator Jan Żaryn. Owocem 
pracy zespołu jest przedłożona uchwała, która zo-
stała jednogłośnie przyjęta na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej w dniu 25 października 2018 r.

Pozwolą państwo, że przejdę do przedstawienia 
projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem 
Stanisława Moniuszki.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki.

5 maja 2019 roku mija 200 lat od urodzin wybit-
nego polskiego kompozytora i patrioty Stanisława 
Moniuszki. Urodził się w 1819 r. w majątku Ubiel 
koło Mińska w rodzinie ziemiańskiej o patriotycz-
nych tradycjach. Jego ojciec Czesław uczestniczył 
w kampanii napoleońskiej.

Do historii Stanisław Moniuszko przeszedł jako 
«ojciec polskiej opery narodowej», a także czołowy 
przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce polskiej. 
Tworzył ku «pokrzepieniu serc» zniewolonych przez 
zaborców Polaków. W latach poprzedzających wy-
buch powstania styczniowego i bezpośrednio po, 
wbrew trudnym warunkom społecznym i politycz-
nym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła – opery 
«Halka» i «Straszny dwór».

Inspirację dla muzyki Moniuszki stanowiła kultu-
ra ludowa. Geniusz kompozytora polegał na umiejęt-
ności połączenia folkloru z elementami opery euro-
pejskiej (włoskiej, francuskiej i niemieckiej). Istotną 
rolę w operach Moniuszki odgrywają chóry, np. 
górali, oraz elementy polskich tańców narodowych 
(polonez, mazur, tańce góralskie).

Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego utworów 
drobnych jest cykl dwunastu «Śpiewników domo-
wych», zawierających pieśni do słów różnych po-
etów polskich (m.in. Teofila Lenartowicza, Adama 
Mickiewicza, Wincentego Pola, Stefana Witwickiego 
i innych), a także obcych (w tłumaczeniu polskim) 
oraz do słów ludowych. Pisał też muzykę religijną, 
pieśni i opracowania pieśni na organy, chcąc, by mu-
zyka grana w kościołach miała wyższy poziom i tym 
samym pogłębiała duchowe przeżycia wiernych.

Stanisław Moniuszko to wielki polski kompozytor, 
bez którego geniuszu nie byłoby polskiej opery naro-
dowej. Stawiamy go na wysokim piedestale, wśród 
innych polskich kompozytorów narodowych, takich 
jak Fryderyk Chopin czy Henryk Wieniawski.

im. św. Cecylii, którego członkowie amatorzy dawali 
pod jego batutą dwa razy do roku publiczne koncerty.

Po triumfie, jaki odniosła 1 stycznia 1858 r. 
warszawska premiera nowej, czteroaktowej wer-
sji „Halki”, odbył podróż artystyczną do Niemiec 
i Francji, a po powrocie 1 sierpnia 1858 r. został po-
wołany na stanowisko pierwszego dyrygenta Opery 
Polskiej w Teatrze Wielkim w Warszawie. Pierwszym 
dziełem, jakie jeszcze w 1858 r. wystawił, była jego 
własna jednoaktowa opera „Flis”. Podczas niemal  
15 lat pracy na tym stanowisku przygotował i wy-
stawił kolejno wszystkie swoje następne opery. 
Ograniczał się prawie wyłącznie do dyrygowania 
własnymi dziełami. Prowadził ponadto sporadycznie 
chóry w kościołach warszawskich, m.in. w kościele 
ewangelickim wystawił oratorium „Eliasz” Feliksa 
Mendelssohna. Występował także corocznie jako dy-
rygent na koncertach kompozytorskich.

W 1862 r. ponownie wyjechał do Paryża, licząc 
na wystawienie którejś ze swych oper, co jednak nie 
doszło do skutku. Okres powstania styczniowego 
zahamował prace kompozytora, ciężkie warunki 
polityczne nie sprzyjały twórczości. W 1865 r. wy-
stawienie opery „Straszny dwór” wywołało jednak 
entuzjazm. Nowa opera odniosła sukces podobny do 
sukcesu „Halki”.

Jedną z ważniejszych pozycji w kompozytorskim 
dorobku Moniuszki jest kilkaset pieśni znanych jako 
„Śpiewnik domowy”. Już za życia artysty były one 
chętnie śpiewane przez Polaków, jak też przez kolejne 
pokolenia po jego śmierci.

Jeszcze w 1864 r. Moniuszko rozpoczął wykłady 
z zakresu harmonii, kontrapunktu i kompozycji oraz 
prowadził zespół chóralny w Instytucie Muzycznym 
w Warszawie. Jego uczniami byli m.in. Zygmunt 
Noskowski i Henryk Jarecki. Muzyka Moniuszki zyska-
ła szerokie uznanie w polskim społeczeństwie. Uważa 
się ją powszechnie za wzór muzyki słowiańskiej.

Stanisław Moniuszko zmarł nagle na atak serca. 
Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Jego pogrzeb stał się manifestacją naro-
dową i hołdem za wspaniałą, zakorzenioną w historii 
polskiej, litewskiej i białoruskiej twórczość, do dziś 
docenianą w całej Europie i na świecie.

Wracając do uchwały, powiem, że, tak jak już 
zaznaczyłem, poparło ją podpisami 50 senatorów, 
w tym m.in. większość członków senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz senatorów wcho-
dzących w skład Parlamentarnego Zespołu ds. 
Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, na 
czele z panią wicemarszałek Marią Koc. Mimo iż nie 
udało się dotrzeć do wszystkich, myślę, że ta szczytna 
inicjatywa znalazłaby dużo szersze uznanie i każdy 
z senatorów podpisałby się pod tą inicjatywą.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na koniec chciał-
bym przytoczyć fragment tekstu, który widnieje 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Moniuszki w Łajskach: „Patronem naszej 
szkoły jest Stanisław Moniuszko. Kompozytor, dyry-
gent oper, orkiestr symfonicznych i chórów oraz peda-
gog. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zgłębiali 
wiedzę o utalentowanym artyście oraz z ogromną 
pasją malowali portrety twórcy opery narodowej. 
Z zapałem uczestniczyli też w licznych konkursach: 
literackim, plastycznym oraz w konkursie wiedzy 
o Stanisławie Moniuszce”.

W naszym kraju jest wiele miejsc, które przy-
pominają o Stanisławie Moniuszce. Jest także wiele 
osób organizujących szereg inicjatyw w związku 
z podtrzymywaniem pamięci o nim. Niech 2019 r., 
w związku z dwusetną rocznicą urodzin ojca polskiej 
opery narodowej, stanie się czasem szczególnym, 
w którym będziemy rozmawiać, a także przypominać 
i podziwiać bogatą twórczość, bogatą spuściznę, jaką 
pozostawił nam Stanisław Moniuszko.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wnoszę o przy-
jęcie przez Senat uchwały o ustanowieniu roku 2019 
Rokiem Stanisława Moniuszki. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawoz-
dawcy.

Czy ktoś chciałby zadać takie pytanie?
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Ja tylko w kwestii technicznej, Panie Senatorze. 

Mam wrażenie, że pan jeden fragment czytał dwa 
razy, więc jeśli…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, to nie jest pytanie, Panie Senatorze. Panie 

Senatorze, mamy gości, są tu dzieci, więc poważnie 
się zachowujmy.

(Senator Tomasz Grodzki: Dla czystości uchwa-
ły…)

(Senator Aleksander Szwed: Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, proszę nie odpowiadać.
Czy są jakieś pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Czy pan senator chce zabrać głos?
(Senator Aleksander Szwed: Tak.)

Stanisław Moniuszko zmarł w 1872 roku na 
atak serca. Pochowany został na Cmentarzu Powąz-
kowskim w Warszawie. Jego pogrzeb stał się mani-
festacją narodową.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, by w dwuset-
ną rocznicę urodzin oddać hołd temu zasłużonemu 
Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił 
krzewieniu polskiej kultury i muzyki.

Ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława 
Moniuszki nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą 
twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwró-
ci uwagę Polaków na postawy patriotyczne wśród 
artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej 
inspiracje z polskiej kultury.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Do projektu załączony został wstępny ramowy 

plan obchodów, w którym podkreślono, że obcho-
dy Roku Stanisława Moniuszki będą dla wielu śro-
dowisk inspiracją do zorganizowania różnych wy-
darzeń o charakterze muzycznym i historycznym, 
związanych z życiem i twórczością ojca polskiej 
opery narodowej. Inicjatywy te będą miały wymiar 
zarówno centralny, jak i lokalny. Pragnę zaznaczyć, 
że w kwestii roku 2019 jako Roku Moniuszkowskiego 
poczyniono już wiele działań, a wiele inicjatyw jest 
już w trakcie realizacji.

Na pełnomocnika rządu do spraw organizacji 
obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszki został powołany obecny na posiedzeniu dy-
rektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Waldemar 
Dąbrowski. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, 
na którym przybliżył pan planowane inicjatywy.

Uruchomiony został również specjalny program 
ministerstwa kultury, w ramach którego aplikować 
będzie można o środki na zadania i inicjatywy zwią-
zane z twórczością ojca polskiej opery narodowej. 
Twórczość Stanisława Moniuszki promowana będzie 
również poza granicami kraju. Przygotowywana 
jest współpraca z Białorusią i środowiskami polo-
nijnymi na Białorusi. Inicjatywy te będą wspiera-
ne przez Senat zarówno w Polsce, jak i za granicą.  
Na szczególną uwagę zasługiwać będą działania ini-
cjowane i realizowane przez Polonię lub tworzone  
we współpracy z naszymi rodakami w innych krajach. 
Podczas realizacji planu obchodów z pewnością bę-
dziemy starali się mocno zaangażować izbę wyższą 
i w maju 2019 r. zorganizować wystawę i konferencję 
poświęconą Stanisławowi Moniuszce. Popierać bę-
dziemy również wszelkie inicjatywy dotyczące tego 
roku w kraju i za granicą.
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(marszałek S. Karczewski) Dzięki zaangażowaniu polskiej wokalistki festiwal 
stał się całotygodniową operowo-baletową prezentacją 
artystyczną z udziałem najwybitniejszych polskich 
artystów. Maria Fołtyn stała na czele kudowskiego fe-
stiwalu przez 20 lat, przeobrażając go w renomowane 
międzynarodowe wydarzenie, podczas którego wystę-
powali odtwórcy ról Moniuszkowskich z Europy, Kuby 
i Japonii. Wspominała ona: „Szukaliśmy też innych 
muzycznych przetworzeń kompozycji Moniuszki, 
organizując show w 1980 roku… Do dziś słyszę 
«Prząśniczkę» Ireny Santor, «Czaty» Grechuty i sa-
tyryczne interpretacje arii z «Halki» – Danuty Rinn”.

Po latach świetności z początkiem lat dziewięć-
dziesiątych nastąpił kryzys. Festiwal Moniuszkowski, 
jak wiele innych wspaniałych kulturotwórczych pol-
skich wydarzeń, otrzymywał coraz mniejsze wsparcie 
finansowe. Zapaść finansowa spowodowała, że świę-
to Stanisława Moniuszki z roku na rok miało coraz 
skromniejszą formę, ponieważ na ambitny program 
brakowało środków finansowych.

W 1999 r., przed trzydziestą ósmą edycją festiwalu, 
dyrekcję artystyczną zaproponowano Sławomirowi 
Pietrasowi, dyrektorowi wielu scen operowych 
w Polsce. Wprowadził on do repertuaru turnieje 
koncertowe tenorów, które gromadziły największych 
polskich śpiewaków.

Od 2012 r. dyrektorem artystycznym jest obecny 
tutaj, na posiedzeniu, dyrektor Stanisław Rybarczyk, 
którego bardzo serdecznie również witam, wybitny 
dyrygent i animator kultury, który na 50-lecie festi-
walu stworzył zakrojony z rozmachem jubileuszowy 
program koncertów i spotkań prezentujących twór-
czość Stanisława Moniuszki. 

W ciągu 50 lat w najpiękniejszych miejscach 
Kudowy – w Teatrze Zdrojowym, Teatrze pod 
Blachą, sali koncertowej w pijalni wód mineralnych 
i Parku Zdrojowym – a także w kościołach okolicz-
nych miejscowości wystąpiło kilka tysięcy śpiewa-
ków i muzyków, znane zespoły operowe, orkiestry 
symfoniczne i kameralne, a także gwiazdy scen ope-
rowych i teatralnych z Polski, Czech, Danii, Litwy, 
Rosji, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Norwegii, Włoch, 
Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kuby i Meksyku.

Od lat z wielkim entuzjazmem przyjmowany jest 
korowód Moniuszkowski. Artyści, władze i miesz-
kańcy w polskich strojach szlacheckich przechodzą 
ulicami Kudowy, zapraszając do wspólnego tańca 
publiczność festiwalu, by w ten sposób uczcić święto 
Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej. 
Organizowany przez Moniuszkowskie Towarzystwo 
Kulturalne festiwal w ciągu 50 lat działalności stał 
się jednym z najważniejszych polskich wydarzeń 
muzycznych, prezentującym twórczość ojca polskiej 
opery narodowej – Stanisława Moniuszki.

Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju 
to drugi najstarszy festiwal muzyczny w Polsce, 

Tak, pan senator zapisał się do dyskusji. Bardzo 
proszę o zabranie głosu.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W wystąpieniu rzeczywiście cytowałem biogram 

Stanisława Moniuszki i fragment uchwały. I rzeczy-
wiście tam 2 zdania się po prostu pokrywały.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pokrywały się, 
normalnie…)

(Senator Władysław Komarnicki: To znaczy,  
że śledzimy…)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji, aby w kil-

ku słowach przedstawić historię wydarzenia, które 
bezpośrednio dotyczy Stanisława Moniuszki, a któ-
re odbywa się w moim regionie, w regionie ziemi 
kłodzkiej, w mieście Kudowa-Zdrój, a mianowicie 
odbywającego się tam corocznie pod koniec sierpnia 
Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego. 
Tak się składa, że jeszcze zanim objąłem zaszczyt-
ną funkcję senatora, miałem zaszczyt w 2015 r. 
współorganizować to wydarzenie jako kierownik 
referatu zarządzania funduszami unijnymi i pro-
mocji przy urzędzie miasta, a jednocześnie czło-
nek Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w Kudowie-Zdroju, a następnie, już jako senator, 
trzykrotnie w latach 2016–2018 patronowałem temu 
festiwalowi.

Jeśli chodzi o historię, to pierwszą edycję festiwalu 
zainaugurowano 15 lipca 1962 r., w dziewięćdziesiątą 
rocznicę śmierci patrona imprezy. Festiwal propono-
wał muzykę w formie koncertowej. Prezentowano arie 
i pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów 
warszawskiego Teatru Wielkiego, orkiestry i chóru 
pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego, który 
objął kierownictwo artystyczne. Pracami komitetu 
organizacyjnego kierował Wacław Kaniewski, drugi 
z założycieli festiwalu. W następnym roku Festiwal 
Moniuszkowski otwarto „Halką” w wykonaniu Opery 
Wrocławskiej. Od tego wydarzenia spektakle opero-
we na stałe zagościły w programach kudowskiego 
festiwalu. Wystawiano inscenizacje oper Moniuszki, 
takich jak „Halka”, „Straszny Dwór”, „Flis”, „Paria” 
i „Verbum nobile”, a także dzieła Verdiego, Mozarta, 
Donizettiego, Żeleńskiego, Smetany, Bizeta i innych.

Po Władysławie Skoraczewskim funkcję dyrektora 
artystycznego pełnili ludzie związani z Dolnośląskim 
Towarzystwem Muzycznym, m.in. Leon Hanek, 
Ludwik Mika, Ewa Kofin, Zbigniew Goncerzewicz 
i Jerzy Filc. W 1978 r., tuż przed siedemnastą edycją 
festiwalu, dyrektorem artystycznym została Maria 
Fołtyn, wybitna polska śpiewaczka i reżyser operowy. 
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(senator A. Szwed) Chciałabym tylko bardzo serdecznie podzięko-
wać panu pełnomocnikowi ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego, wszystkim przedstawicielom 
ministerstwa kultury oraz innych instytucji i orga-
nizacji, które zaangażowały się w uczczenie rocz-
nicy urodzin naszego przodka. Dziękuję również 
wszystkim osobom, które na co dzień angażują się 
w promowanie wiedzy… Szczególnie chciałabym po-
dziękować panu senatorowi Aleksandrowi Szwedowi  
za inicjatywę dotyczącą senackiej uchwały na temat 
roku Moniuszki i jego zaangażowanie w doprowa-
dzenie do wielu różnych działań związanych z na-
szym przodkiem.

Bardzo dziękuję również za ten zaszczyt, Panie 
Marszałku, za to, że nawet bardzo młodzi, ośmio- 
i dziewięcioletni, potomkowie Moniuszki mogą być tu 
obecni i mają zaszczyt obserwować obrady. (Oklaski) 
To jest Antoni Dehnel i Aleksander Wójcik. Jest 
z nami prezes Fundacji imienia Stanisława Moniuszki 
założonej przez samych potomków, pan Stanisław 
Kazimierz Wójcik (Oklaski). Najstarszy w gronie na-
szej rodziny jest pan Maciej Dehnel, emerytowany 
już trener pierwszej klasy piłki siatkowej (Oklaski). 
Dziękuję bardzo.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo pani 
dziękuję…)

Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten zaszczyt dla nas.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.
Ogłaszam krótką przerwę techniczną, kilka minut.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 38  
do godziny 11 minut 40)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1043, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1043 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Zdrowia…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)

po Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim 
w Dusznikach-Zdroju. Jest to właściwie jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce od-
bywających się na Dolnym Śląsku, które od ponad 
pół wieku prezentuje twórczość i dorobek Stanisława 
Moniuszki. Dolny Śląsk, w tym Kudowa-Zdrój, 
w świadomości społecznej jednoznacznie kojarzą 
się ze Stanisławem Moniuszką oraz wieloletnią pre-
zentacją jego twórczości. Pięćdziesiąty siódmy już 
Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w 2019 r. 
na pewno będzie miał specjalny wymiar ze względu 
na dwusetną rocznicę urodzin Moniuszki. Bardzo 
serdecznie zapraszam na to, a także na inne wydarze-
nia związane z obchodzonym w Polsce i na świecie 
Rokiem Moniuszkowskim. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Antoni 

Szymański złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto z państwa senatorów jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy zgodnie byli za. 

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

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę uro-
dzin.

Serdecznie proszę panią Elżbietę Stanisławę 
Janowską-Moniuszko o podejście do stołu prezydial-
nego. Przekażę pani uchwałę. Bardzo proszę.

(Marszałek Stanisław Karczewski wręcza uchwałę 
pani Elżbiecie Stanisławie Janowskiej-Moniuszko)

(Oklaski)
(Pani Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko: 

Czy mogę…)
Bardzo proszę.

Pani  
Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko:
Przepraszam, że zabieram cenny czas. 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca W. Kraska) wystąpi o to osoba bliska i zgłosi się w tej sprawie do 
osoby w placówce medycznej, która taką informację 
posiada. Jeżeli ona odmówi udzielenia takiej infor-
macji, droga odwoławcza jest dwuinstancyjna, czyli 
można zgłosić się do kierownika placówki, a jeżeli 
on także odmówi udzielenia takiej informacji, można 
się zgłosić do sądu administracyjnego, który może się 
do tego wniosku przychylić lub nie. W Danii także 
można uzyskać informację na temat stanu zdrowia 
zmarłego, jeżeli on się przeciwstawiał udzielaniu ta-
kich informacji, za pośrednictwem placówek ochro-
ny zdrowia. Podobnie to się odbywa w Czechach, 
gdzie takich informacji może udzielić personel me-
dyczny, a w praktyce lekarz prowadzący. W nowe-
lizacji tej ustawy przyjmujemy, że w Polsce o tym  
by decydował sąd.

Po swoim posiedzeniu senacka Komisja Zdrowia 
rekomenduje przyjęcie tej ustawy z poprawkami, 
które zostały zgłoszone. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

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

Dziękuję…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Mogę?)
Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Tak.)
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt był procedowany przez Komisję do Spraw 

Petycji ponad rok i to jest jak gdyby temat dość trudny. 
Obszary przedstawione przez pana senatora Kraskę 
obejmują 3 części: pierwsza dotyczy osoby bliskiej – 
tu jest ta przyczyna definiowania tej osoby i co do tego 
nie było kontrowersji; druga część dotyczy tajemnicy 
lekarskiej – właśnie ten poziom tajemnicy lekarskiej 
był najwięcej debatowany; trzecia część związana jest 
z dokumentacją medyczną i udostępnianiem. Gdy już 
jest zdefiniowana osoba bliska, to problemu nie ma, 
ale kiedy chory za życia sprzeciwił się udostępnieniu, 

…o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 grudnia 
2018 r. ustawie o zmianie ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest wprowadzenie postanowień 
regulujących zagadnienia dotyczące obowiązku za-
chowania tajemnicy lekarskiej, tj. zachowania w ta-
jemnicy informacji związanych z pacjentem po jego 
śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny, 
w tym regulacje określające tryb i zasady ujawniania 
tajemnicy na wniosek osoby bliskiej pacjenta oraz 
udostępniania jej dokumentacji medycznej.

W obecnym stanie prawnym art. 40 ust. 3a usta-
wy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewi-
duje możliwość wystąpienia ze sprzeciwem jedynie 
przez osobę bliską wobec ujawniania przez lekarza 
tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Nowelizacja 
wprowadza zaś możliwość wyrażenia przez pacjenta 
za życia sprzeciwu wobec ujawnienia dotyczącej go 
informacji po śmierci. Sprzeciw ten dołączany miałby 
być do dokumentacji medycznej.

W przypadku sporu między osobami bliski-
mi o ujawnienie tajemnicy lekarskiej lub o zakres 
takiego ujawnienia w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty wprowadza się regulację, zgodnie 
z którą na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd, o którym 
mowa w art. 628 kodeksu postępowania cywilnego, 
w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby 
bliskiej lub lekarza. Natomiast w przypadku, gdy 
pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemni-
cy lekarskiej, sąd w postępowaniu nieprocesowym 
na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na 
ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnie-
nia, jeśli jest to niezbędne: po pierwsze, dla ochrony 
życia lub zdrowia osoby bliskiej, a po drugie, w celu 
dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia 
z tytułu śmierci pacjenta. Sąd, wydając postanowie-
nie, w obydwu przypadkach bada: interes uczestni-
ków postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej  
ze zmarłym pacjentem, wolę zmarłego pacjenta, oko-
liczności wyrażenia sprzeciwu.

Ze zmianami w ustawie o zawodach lekarza i le-
karza dentysty zsynchronizowano zmiany w ustawie 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W toku prac komisji zostały zgłoszone 2 popraw-
ki. Poprawki te dotyczą głównie kwestii, która była 
dyskutowana, mianowicie tego, aby wykreślić z usta-
wy część, która dotyczy tzw. złamania tajemnicy 
lekarskiej w celu dochodzenia odszkodowania lub 
zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta. W wielu 
krajach ta kwestia jest rozstrzygana w różny sposób.  
Na przykład w Belgii obowiązujące przepisy sta-
nowczo zakazują ujawniania dokumentacji zmarłe-
go pacjenta, jeżeli on sobie to wcześniej zastrzegł. 
W Szwecji zaś można uzyskać taką informację, jeżeli 
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(podsekretarz stanu Z. Król) do drugiego rozwiązania. W przypadku, kiedy osoba 
bliska ma podejrzenie, że jednak doszło np. do jakichś 
błędów w sztuce, bądź też jeżeli w trybie proceso-
wym, spadkowym czy jakimkolwiek wgląd do doku-
mentacji okazuje się konieczny. Czyli przez taki zapis, 
jak rozumiem, ułatwiamy osobie bliskiej możliwość 
dochodzenia z powództwa cywilnego, w przypadku 
gdy właśnie dokumentacja czy zapisy dokumentacji 
medycznej miałyby znaczenie. Tutaj wątpliwość wy-
nika z poczucia pełnego szacunku dla pracy lekarzy, 
którzy przygotowują tę dokumentację, i po prostu jest 
pewna niechęć, żeby przedstawiać te zapisy. Niemniej 
jednak ten dostęp uzyskany w drodze postępowania 
cywilnego według mnie byłby łatwiejszy, gdybyśmy 
utrzymali zapis przygotowany przez Sejm.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

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

Jak pan ocenia poprawkę, którą proponuje komisja, 
polegającą na tym, żeby wyłączyć z przesłanek do-
chodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia z ty-
tułu śmierci pacjenta?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Trudno tu o jednoznaczną ocenę. Według mnie… 

No, debatując podczas prac komisji, reprezentujemy 
również obywateli. Osoba bliska, która ma podejrze-
nie, że jakiś element z dokumentacji medycznej byłby 
pomocny w dochodzeniu określonych roszczeń, miała-
by w pewien sposób ułatwioną drogę, gdyby było tak 
jak wcześniej, tzn. bez tej poprawki. Poprawka z kolei, 
według mnie, odnosi się jakby do chęci podkreślenia 
po pierwsze, tajemnicy, czyli własnej woli, a po drugie, 
odciążenia, tak mi się wydaje, świadczeniodawców 
czy, powiedzmy, lekarza albo konkretny zakład opieki 
zdrowotnej, szpital czy też… głównie szpital, w przy-
padku fali roszczeń, poszukiwania tych błędów. I stąd 
wynika jakby ta ambiwalencja w mojej wypowiedzi, 
którą pan senator również zauważył. Jednak wydaje 
mi się, że z perspektywy obywatela, jeśli spojrzy się 
na to od strony obywatela… Nie wydaje mi się, żeby 
ten zapis spowodował jakąś ogromną falę roszczeń, 
tym bardziej że za każdym razem rozstrzyga sąd. 
Tutaj mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, 
kiedy pacjent za życia deklaruje niechęć, tzn. wyra-
ża świadomą zgodę na to, żeby nikogo do tego nie 
dopuszczać, co, z mojej perspektywy – tak wynika 
z mojego doświadczenia pracy w szpitalach – zdarza 

to wówczas jest. Ten projekt podczas wielomiesięcz-
nych prac podkomisji, a potem Komisji Zdrowia, był 
dyskutowany właśnie w związku z możliwością udo-
stępnienia. Komisja petycji, a potem Komisja Zdrowia 
Sejmu skłoniły się do tego, żeby dać taką możliwość 
osobie bliskiej, ale po rozpatrzeniu tego przez sąd 
w trybie bezprocesowym, z pewnego rodzaju ob-
ostrzeniami. Stąd też nie ma stanowiska rządu co do 
tej petycji, jednak chciałbym tutaj przywołać to, że ta 
możliwość byłaby dana osobie bliskiej z warunkami, 
które były wcześniej przedstawiane.

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?

Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wprawdzie zwrócił pan, Panie Ministrze, na tę 

kwestię uwagę – i bardzo się cieszę, bo miałem roz-
budowane pytanie dotyczące tej kwestii, która pan 
przed chwilą poruszył – ale ja ciągle uważam, Panie 
Ministrze, że rozwiązanie dotyczące przypadku, gdy 
pacjent za życia zastrzegł wgląd do dokumentacji 
medycznej, jak również informacje na temat swojego 
zdrowia, przyzna pan – i cieszę się, że pan to widzi 
– budzi wątpliwości. Skoro u wszystkich budzi wąt-
pliwości i w pańskiej wypowiedzi wyczuwam, że też 
ma pan wątpliwości, to skąd takie zapisy i dlaczego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To, że te wątpliwości były właśnie przedmiotem 

debaty, to jest uhonorowanie człowieka, który w spo-
sób świadomy decyduje o braku dostępu do obszaru 
swojej dokumentacji. Ale, tak jak widzimy, w świecie, 
co potwierdzają te przytaczane przypadki… Nawet 
w Belgii mimo bezwzględnego zakazu ta dokumen-
tacja nie jest jak gdyby „mrożona”, tylko uzyskanie 
informacji na temat stanu zdrowia tego człowieka 
w przypadku np. chorób genetycznych czy chorób, 
które wpływają na potomstwo, jest możliwe. My, 
uczestnicząc w tej dyskusji, również skłaniamy się 
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(podsekretarz stanu Z. Król) po pierwsze, właśnie świadoma wola sprzeciwu jest 
niehonorowana, a po drugie, być może to rozbudzi 
w obywatelach wolę dochodzenia swoich roszczeń. 
Stąd też ten punkt dotyczący nie tyle właśnie – przy-
toczę go – ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej, 
ile dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia 
z tytułu śmierci pacjenta. No i jest też o tym poucze-
niu w sprawie sprzeciwu, bo to też wymaga, że tak 
powiem, reakcji ze strony lekarza czy szpitala.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Radziwiłła.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa w pierwotnej wersji, która trafiła do Sejmu 

z inicjatywy grupy obywateli, porządkowała pewne 
ułomności ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia 
od jakiegoś czasu w związku z przede wszystkim wąt-
pliwościami co do relacji między różnymi osobami 
bliskimi, które mogą być w sporze, i w ogóle defini-
cją osoby bliskiej. Tym nie chcę się zajmować, to są 
sprawy oczywiste, jest to naprawienie aktu prawnego, 
który był źle sformułowany.

Ale rzeczywiście w Komisji Zdrowia najwięcej 
dyskusji wywołała ta rzecz, której nie było w pier-
wotnej wersji projektu ustawy. Pan senator Słoń pytał 
o stosunek instytucji zewnętrznych, ale one prawdo-
podobnie wyrażały swój stosunek do pierwotnego 
projektu aktu prawnego, który wyglądał zupełnie 
inaczej. Nie było w nim tego, co jest najbardziej kon-
trowersyjne, moim zdaniem, a tę opinię w tej sprawie 
podzieliła również Komisja Zdrowia Senatu. Otóż 
w sposób dla mnie zupełnie nieoczekiwany znalazły 
się tam dodatkowo przepisy – najpierw w komisji 
petycji Sejmu, a potem Komisja Zdrowia to zaakcep-
towała – które zajmują się kwestią, że tak powiem, na-
ruszania tajemnicy lekarskiej w takiej bardzo wyjąt-
kowej sytuacji – tu się zgadzam z panem ministrem, 
że jest to wyjątkowa sytuacja – kiedy chory za życia 
sprzeciwia się ujawnianiu komukolwiek informacji 
medycznej o sobie.

Proszę państwa, jeżeli chodzi w ogóle o tę kwestię, 
to trzeba zauważyć, że może dojść do 3 sytuacji.

Pierwsza to jest taka, kiedy pacjent upoważnia 
kogoś do zaglądania do informacji o nim, no i uwa-
ża się, że to upoważnienie działa również po jego 
śmierci. To jest sprawa niebudząca kontrowersji. Tutaj 

się wyjątkowo rzadko. Ja w ogóle nie przypominam 
sobie takiego faktu, żeby ktoś za życia taką dekla-
rację złożył, a kilkadziesiąt lat pracuję. Jednak takie 
sytuacje są możliwe. I wówczas jeśli osoba bliska – tu 
też określono, kto ma takie uprawnienie – z różnych 
powodów, podejrzewając właśnie jakiś błąd, będzie 
chciała dochodzić swojego roszczenia, zresztą mam 
nadzieję, że nie z woli zysku, to wtedy będzie mieć 
ułatwioną drogę przez powództwo cywilne. No, gdyby 
tego nie było… W tej chwili dochodzenie jest możliwe 
oczywiście dzięki kodeksowi karnemu, co jest pew-
nie trochę bardziej skomplikowane. Tak że to są te 
dylematy, o których przez ponad rok dyskutowaliśmy 
podczas prac komisji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale jak rozumiem, 
Panie Ministrze, takich przypadków zastrzeżeń swo-
ich danych po śmierci jest, tak jak pan powiedział, 
bardzo niewiele, tak?)

No, ja nie pamiętam takich ze swojej kariery. Być 
może są, pewnie są, bo słyszy się czasem, że z okre-
ślonymi osobami w rodzinie w ogóle nie chcemy, że 
tak powiem, mieć żadnego kontaktu. Tylko to raczej 
się nie zdarza na poziomie dokumentacji medycznej. 
Jednak do szpitala przychodzimy z konkretną potrze-
bą, z prośbą o konkretną pomoc, nie myśląc o poten-
cjalnych błędach czy ewentualnie jakichś sprawach 
spadkowych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Ministrze, jakie uwagi do pierwotnego 

projektu zgłaszali rzecznik praw pacjenta i prezes 
Naczelnej Izby Lekarskiej i które z tych uwag zostały 
uwzględnione?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Jak rozumiem, chodzi o pierwotny projekt, który 

był przyjęty przez Komisję Zdrowia i potem przez 
Sejm. Jeśli chodzi o rzecznika praw pacjenta, to na 
tym etapie już nie odnosił się do uwag. Bo wcześniej 
te uwagi, w przypadku poprzedniej komisji, odnosiły 
się do całości systemu związanego z ustawą o rzecz-
niku praw pacjenta, tzn. była wola wskazania szer-
szego aspektu, nie tylko samej tajemnicy lekarskiej, 
ale i dokumentowania medycznego.

Naczelna Rada Lekarska zwróciła uwagę wła-
śnie na te zapisy, o których teraz dyskutujemy, że 
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(senator K. Radziwiłł) ra, sądu – można ujawnić w celu ścigania jakiegoś 
przestępstwa czy wyjaśniania tego typu spraw. Jest 
jeszcze jeden argument, żeby w niektórych sytuacjach 
rzeczywiście tę tajemnicę, mimo że zmarły wyra-
ził sprzeciw, ujawnić. To są sytuacje, które dotyczą 
ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. O tym mó-
wił pan senator Kraska.

Jest w tej chwili taki obszar genetyki, w którym 
pewne informacje o tym zmarłym mogą być istotne 
dla życia i zdrowia jego krewnych czy potomków. I to 
jest sytuacja, w której sąd powinien móc się zgodzić. 
To tutaj też zapisano. To również nie budzi kontro-
wersji.

Jednak kontrowersje budzi zdecydowanie passus, 
który mówi, że może dojść do ujawnienia tajemnicy 
lekarskiej wbrew woli zmarłego w celu dochodzenia 
odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci 
pacjenta. A co to znaczy w praktyce? To jest sytuacja, 
proszę państwa, w której ten jeszcze kiedyś żyjący, 
obecnie zmarły, pacjent, będący w jakimś konflikcie, 
staje się przedmiotem – bo już na pewno nie podmio-
tem – jakichś roszczeń swoich bliskich, z którymi był 
w konflikcie i nie chciał im niczego ujawniać, którzy 
po prostu chcą uzyskać z tytułu jego śmierci jakieś 
pieniądze. Naprawdę nie wydaje mi się, żeby był to 
argument za tym, aby naruszać tę właśnie świętą wolę 
zmarłego. Dlatego gorąco popieram poprawkę przy-
jętą przez Komisję Zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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 trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1048, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1048 A i 1048 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!
Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej Izbie 

sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej dotyczące ustawy o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

przy okazji warto zauważyć, że nie musi to być oso-
ba bliska, tylko po prostu wskazana przez pacjenta. 
Wtedy kiedy taka osoba umiera, ta osoba ma dostęp 
do dokumentacji medycznej zgodnie z wolą pacjenta 
wyrażoną za życia.

Druga sytuacja, sytuacja, w której pacjent nie wy-
raził w ogóle zdania na temat tego, komu należałoby 
udzielać informacji medycznej, jest nieco bardziej 
skomplikowana, ale w zasadzie też uważa się – i prze-
pisy to dopuszczają – że właśnie osoba bliska, którą 
definiuje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, w tego typu sytuacjach może, jak gdyby 
przez domniemanie zgody, do tej informacji medycz-
nej dotrzeć w taki czy inny sposób. Ale tym ustawa 
się nie zajmuje, więc nie będę tego omawiał.

I trzecia sytuacja, rzeczywiście dosyć wyjątkowa, 
to sytuacja, kiedy pacjent za życia wprost deklaruje 
sprzeciw, zastrzega, żeby nikomu nie ujawniać infor-
macji medycznej o sobie. To jest rzeczywiście rzadka 
sytuacja, ale – jak myślę – nie trzeba jakiejś wielkiej 
wyobraźni, żeby uznać, że to się zdarza prawdopo-
dobnie przede wszystkim wtedy, kiedy pacjent albo 
nie ma nikogo bliskiego, albo z bliskimi jest w jakimś 
sporze, w jakiejś niezgodzie czy wręcz w konflikcie. 
To przecież też się zdarza, nawet w rodzinach.

Jeżeli pacjent wyraża w stosunku do pracowników 
medycznych – przede wszystkim do lekarzy – taką 
właśnie opinię: „proszę nie ujawniać informacji me-
dycznej o mnie nikomu ani teraz, ani po śmierci”, no 
to wie, co robi. I myślę, że mamy tu do czynienia z sy-
tuacją, która wychodzi daleko poza służbę zdrowia. 

Bo można powiedzieć, że w przysiędze Hipokratesa 
to też jest, prawda? Jest rzeczywiście taki fragment, 
w którym lekarz przysięga, że nie ujawni tajemnicy 
lekarskiej ani za życia, ani po śmierci pacjenta. To 
jest, można powiedzieć, jeden z pewnych fundamen-
tów, kamieni milowych. I tradycja w tym zakresie jest 
szczególnie silna.

Ale, proszę państwa, mamy tu do czynienia jesz-
cze z drugą tradycją. Myślę, że taką tradycją pielęgno-
waną szczególnie w Polsce, ale i na całym świecie, 
zwłaszcza świecie naszego kręgu kulturowego – to 
jest szacunek dla woli zmarłego. W ogóle. Nie tyl-
ko dotyczący spraw zdrowotnych, ale w ogóle. Wola 
zmarłego – mówimy – jest święta. No i wydaje się, 
że to jednak coś bardzo ważnego.

Oczywiście nawet jeżeli jest święta, to nie może 
być absolutna. I co do tego nie ma żadnych wątpli-
wości. Są odpowiednie przepisy, które mówią, że 
w określonych sytuacjach, przede wszystkim wtedy, 
kiedy sprawa dotyczy jakiegoś przestępstwa albo… 
Jest cała lista różnych ustaw, które mówią, kiedy taką 
tajemnicę mimo wszystko – chodzi głównie o or-
gany wymiaru sprawiedliwości, decyzje prokurato-
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) druga uwaga ma charakter pewnej wątpliwości praw-
nej, którą przedłożył nam na posiedzeniu komisji pan 
wicedyrektor biura. Ale w trakcie dyskusji te pro-
pozycje poprawek nie zostały zaakceptowane przez 
obecnego na posiedzeniu komisji pana wiceministra 
Tomasza Robaczyńskiego, który to uzasadnił w od-
powiedni sposób. W efekcie tego komisja przyjęła 
stanowisko ministerstwa i również wnosi do Wysokiej 
Izby o uchwalenie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca, kolega reprezentujący komisję 

samorządu terytorialnego, znakomicie omówił usta-
wę. W takim razie ja ograniczę swoje wystąpienie do 
poinformowania o tym, czym my zajmowaliśmy się 
w trakcie posiedzenia.

Szczególnie istotny temat, który zaabsorbował ko-
misję podczas omawiania tej ustawy, to podniesiona 
przez Związek Miast Polskich kwestia finansowania 
spłat przyszłych zaciąganych zobowiązań ze środ-
ków pochodzących ze sprzedaży majątku będącego 
w dyspozycji samorządów. Ustawa wprowadza ogra-
niczenie w tym zakresie, ono będzie obowiązywać 
od 2026 r., niemniej jednak Związek Miast Polskich 
zaopiniował tę zmianę negatywnie – że posłużę się tu 
określeniem z pisma Związku Miast Polskich.

W trakcie komisji uzyskaliśmy szerokie wyjaśnie-
nia dotyczące przyczyn wprowadzania tego przepisu. 
Ja także osobiście wspierałem tę regulację, wyjaśnia-
jąc, że środki, które samorząd uzyskuje ze sprzedaży 
majątku, mogą służyć do spłaty obecnie istniejących 
zobowiązań, a tym samym zwiększać zdolność samo-
rządów do zaciągania nowych zobowiązań, niemniej 
jednak nie powinny, ze względu na zmienność wyce-
ny tych środków majątkowych, stanowić źródła spłaty 
wskazywanego w przyszłych zaciąganych kredytach, 
co jest całkowicie, w pełni zgodne z obowiązującą 
praktyką bankową.

Tak więc komisja po odbyciu tej dyskusji reko-
menduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji pojawiła się dys-
kusja dotycząca działań samorządów związanych 
z wprowadzaniem ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-

innych ustaw. Ustawa ta była rozpatrywana na posie-
dzeniu komisji samorządu wczoraj.

Jeśli chodzi o samą materię ustawy, to jej celem 
jest wzmocnienie mechanizmów prawnych służą-
cych zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz umożliwienie 
restrukturyzacji długu jednostek samorządu tery-
torialnego, doprecyzowanie przepisów dotyczących 
zadłużania jednostek samorządu terytorialnego 
oraz regulacji w zakresie postępowań naprawczych. 
Ustawa uwzględnia m.in., przy wyliczaniu wskaźnika 
spłaty zadłużenia, zobowiązania, które wywołują 
skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki 
lub kredytu – tzw. niestandardowe instrumenty finan-
sowe; obejmuje zobowiązania, które wywołują skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kre-
dytu z ograniczeniami takimi jak tradycyjne umowy 
kredytu i pożyczki; nakłada na zarządy jednostek sa-
morządu terytorialnego obowiązek uzyskania opinii 
regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty 
zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne 
podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Ponadto w ustawie wyeliminowano z indywidu-
alnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego dochody ze sprzedaży majątku jako 
elementu poprawiającego możliwość spłaty zadłuże-
nia, a także wydłużono z 3 do 7 lat okres, dla którego 
liczony jest limit spłaty zadłużenia.

Ustawa umożliwia również spłatę istniejącego za-
dłużenia j.s.t. nowym długiem o niższych kosztach 
obsługi oraz wcześniejszą spłatę zadłużenia z wła-
snych środków finansowych oraz wolnych środków 
z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

W ustawie doprecyzowano także przepisy doty-
czące postępowań naprawczych oraz dodano prze-
pis, zgodnie z którym w przypadku nieopracowania 
przez jednostkę samorządu terytorialnego programu 
postępowania naprawczego lub braku pozytywnej 
opinii regionalnej izby obrachunkowej dotyczącej 
tego programu w jednostce samorządu terytorial-
nego można zawiesić jej organy i ustanowić zarząd 
komisaryczny w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie o sa-
morządzie powiatowym lub w ustawie o samorządzie 
województwa, z wyłączeniem wezwania organów 
jednostki do niezwłocznego przedłożenia programu 
poprawy sytuacji. W tym przypadku program postę-
powania naprawczego jest niezwłocznie opracowy-
wany i przedstawiany do zaopiniowania regionalnej 
izbie obrachunkowej przez komisarza rządowego.

Szanowni Państwo, do tej materii ustawowej Biuro 
Legislacyjne Kancelarii Senatu zgłosiło 2 uwagi. 
Pierwsza to uwaga o charakterze bardziej redakcyj-
nym i w tej sprawie jest zaproponowana poprawka, 
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) decyzja o wstrzymaniu się z tą inicjatywą nie ozna-
cza oczywiście, że Senat nie powinien podjąć takiej 
inicjatywy. Być może kwestia ta powinna być roz-
strzygnięta rzeczywiście na poziomie ustawowym 
w oderwaniu od wydarzeń politycznych dziejących 
się teraz w Warszawie, ponieważ mamy przecież do 
czynienia ze zjawiskiem, które dotyczy całej Polski.

Tak więc jeżeli chodzi o ustawę, która znajduje się 
w druku nr 1048, to, jak wspomniałem na wstępie, 
Komisja Budżetu i Finansów rekomenduje przyjęcie 
jej bez poprawek.

To wyczerpuje moje sprawozdanie, Panie Mar-
szałku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, Panie Prze-

wodniczący.
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 Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Ja nie tyle z pytaniem, ile w kwestii formalnej, 

Panie Marszałku.
Chciałbym prosić o skierowanie tej ustawy do 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
ponieważ przez tę komisję szła ustawa o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów. Chcielibyśmy 
jeszcze raz się jej przyjrzeć i ją przeprocedować.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora 

Stanisławka.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku i skierowa-

niem ustawy do komisji?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 19 senatorów, więc nie mamy kworum. 

(Głosowanie nr 3)
W takim razie zrobimy przerwę do godziny 12.25.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 17  
do godziny 12 minut 25)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.

nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. Dyskusja ta wywołana była informacjami 
o działaniach samorządów, które w tej chwili doko-
nują przeszacowania wysokości opłat za użytkowanie 
wieczyste, często ustalając bardzo wysokie opłaty. 
Doniesienia medialne w przypadku Warszawy mówią 
o wzrostach opłat o 500%. Podawaliśmy na posie-
dzeniu komisji przykład mieszkania 50-metrowego, 
w którym dotychczasowa opłata wynosiła 500 zł, 
a kiedy właściciel tego mieszkania otrzymał wylicze-
nie nowej opłaty, to określono ją na 1 tysiąc 100 zł. 
Ten przykład był bodajże z Mokotowa. Jeszcze go-
rzej wygląda to w przypadku Ochoty. W przypadku 
Ochoty właściciele garaży, którzy płacili dotychczas 
134 zł opłaty za użytkowanie wieczyste, będą płacić 
770 zł. Takie otrzymali pisma.

A więc mamy do czynienia z takimi działaniami 
samorządów, które zmierzają właściwie do zniwe-
czenia dobrodziejstwa tej ustawy, bo obywatele mieli 
prawo przekształcić to użytkowanie wieczyste we 
własność, korzystając z bonifikaty. Podwyższanie 
bazy, czyli tej opłaty wyjściowej, niweczy dobro-
dziejstwo tej bonifikaty. W przypadku wzrostu tej 
opłaty za użytkowanie wieczyste o ponad 100%, jak 
mówiłem, oferowana zniżka, oferowana bonifikata 
w wysokości 60% w praktyce oznacza przecież nie-
co mniej niż 30% bonifikaty w stosunku do wcze-
śniej obowiązujących stawek. To stanowi istotny…  
To może wywołać istotne zniechęcenie obywateli do 
korzystania z dobrodziejstwa tej ustawy i wnoszenia 
tych opłat za przekształcenie jednorazowo.

Komisja odbyła bardzo szeroką dyskusję na ten 
temat, m.in. z udziałem pana wiceministra Sobonia 
reprezentującego Ministerstwo Infrastruktury. 
Spotkaliśmy się dodatkowo w tej kwestii także dziś 
rano i kontynuowaliśmy tę dyskusję. Po otrzyma-
niu informacji o tym, że to zdarzenie, ten incydent 
czy wręcz eksces, bośmy tak to nazywali, eksces 
warszawski, polegający na wycofaniu się z uchwały 
ustalającej bonifikatę na 98% i obniżeniu tego do 
60%… Czy ten eksces warszawski zostanie napra-
wiony przez radę miasta Warszawy i przywrócona 
zostanie dotychczasowa stawka, czyli ta stawka przy-
jęta wcześniej, przed wyborami, obiecywana przed 
wyborami, czyli 98%?

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zdecy-
dowała się na tym etapie nie podejmować inicjatywy 
ustawowej. Przypomnę, że Regulamin Senatu po-
zwala na sporządzenie komisyjnego projektu usta-
wy w sytuacji, kiedy komisja, pracując nad ustawą, 
uzna za konieczne dokonanie zmiany w innej ustawie. 
Stąd też rozważaliśmy taką możliwość w Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Mam nadzieję, 
że nie jesteśmy w błędzie, ale cóż, nasza poranna 



19
69. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia 2018 r.  

Komunikaty. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 27  
do godziny 14 minut 02)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zosta-
ły przedstawione sprawozdania Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; druki 
nr 1048 A i 1048 B.

Senat przyjął wniosek pana senatora Andrzeja 
Stanisławka i skierował ustawę do Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, która przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w dru-
ku nr 1048 C.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyj-
nych wykraczających poza materię ustawy i na pod-
stawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawia 
wniosek o podjęcie tej inicjatywy ustawodawczej. 
Projekt ustawy zawarty jest w druku nr 1063.

Przypominam, że wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej przedstawiony przez sprawozdawcę 
wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie rozpa-
trywania ustawy… Po wysłuchaniu wniosku Senat 
rozstrzyga w głosowaniu o przystąpieniu do dalszego 
czytania projektu ustawy. W przypadku przyjęcia 
wniosku drugie czytanie przeprowadza się na tym 
samym posiedzeniu jako odrębny punkt porządku 
obrad. Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpie-
nia do drugiego czytania oznacza skierowanie pro-
jektu do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale  
IX Regulaminu Senatu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Na- 
rodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o zabranie głosu i przedstawienie sprawoz-
dania komisji oraz wniosku komisji o podjęcie ini-
cjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
i ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych gruntów.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panowie Mini-

strowie!

Przed przerwą głosowaliśmy nad wnioskiem for-
malnym pana posła…

(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Sena-
tora.)

Przepraszam, pana senatora… Nie chciałem ni-
kogo obrazić.

(Wesołość na sali)
…Pana senatora Stanisławka.
Czy pan senator mógłby ten wniosek powtórzyć? 

Części koleżanek i kolegów nie było.

Senator Andrzej Stanisławek:

Tak, oczywiście. W związku z ustawą o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów bardzo… Proszę o skiero-
wanie tej ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Komisja samorządu terytorialnego 
oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, że 
tak powiem, zamknęły prace nad tą ustawą, a ustawa 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
przechodziła właśnie przez Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do ponownego głosowania nad tym 

wnioskiem.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Stanisławka?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 59 senatorów, 56 było za, 2 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wniosek pana senatora Stanisławka został przy-

jęty.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.30.
I jeszcze komunikat senatora sekretarza. Bardzo 

proszę.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat. Posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1048, 
odbędzie się w dniu dzisiejszym, 19 grudnia, bez-
pośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 182. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) Słucham?
(Głos z sali: Do tych wszystkich senatorów tu wy-

mienionych.)
To zaraz wymienię tych wszystkich senatorów.
(Głos z sali: Tak, tak.)
(Głos z sali: Bo oprócz pana senatora Gawędy…)
Wymieniam senatorów, do których można zgła-

szać zapytania oprócz pana senatora Gawędy: pan 
senator Arkadiusz Grabowski i pan senator Grzegorz 
Bierecki.

Pan senator Florek zadaje pytanie.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, pierwsze pytanie.
Słyszymy tu o inicjatywie ustawodawczej doty-

czącej zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami, bardzo ważnej, bardzo istotnej. Ponoć nawet 
druk, jak słyszeliśmy, jest już w tej chwili na stronie 
internetowej, ale nie zdążyłem jeszcze przeczytać, 
jaka ta inicjatywa jest.

Proszę państwa, ja uważam… Moje pytanie bę-
dzie takie: dlaczego to jest robione w takim tempie? 
Dlaczego jeszcze na tym posiedzeniu Senatu ma być 
przeprowadzona ta zmiana? Ja rozumiem, o co pań-
stwu chodzi, ale przerwaliśmy dyskusję na temat 
punktu, który nie ma nic wspólnego z tym, o czym 
dyskutujemy teraz. Nie wiem, skąd to się wzięło, 
dlaczego w ogóle dopuszczono do takiej dyskusji, 
a szczególnie chodzi o senatora Biereckiego, który 
wyszedł z tą inicjatywą. Przecież ta ustawa, którą 
procedujemy, nie ma nic wspólnego ze zmianą użyt-
kowania wieczystego. Ja rozumiem, że państwo roz-
poczynacie w tej chwili jakąś kampanię, kompletnie 
bezsensowną, dlatego że nie można w ten sposób, 
bez konsultacji, bez sprawdzenia tego, składać takich 
propozycji, które mają być jeszcze na tym posie-
dzeniu rozstrzygnięte. Ja już widzę kolosalne błędy, 
jakie są w tym zapisie, który państwo proponujecie. 
To jest po prostu nie do przyjęcia. Czy chcecie się 
ośmieszyć? Czy chcecie zrobić skandal, wprowadza-
jąc tę zmianę ustawy jeszcze na tym posiedzeniu? 
Dziękuję.

(Senator Grzegorz Bierecki: Regulamin.)

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

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja rozumiem, 

że to nie jest pytanie dotyczące samej ustawy, tylko 
procesu…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Trybu.)

Pragnę przedstawić sprawozdanie o ustawie o fi-
nansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności została przedstawiona 
ustawa, celem której jest wzmocnienie mechanizmów 
prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa 
finansowego jednostek samorządu terytorialnego, 
umożliwienie restrukturyzacji długu tym jednost-
kom, doprecyzowanie przepisów dotyczących za-
dłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz 
regulacji w zakresie postępowań naprawczych.

W związku z powyższymi celami ustawa ta m.in.: 
uwzględnia przy wyliczaniu wskaźnika spłaty za-
dłużenia zobowiązania, które wywołują skutki eko-
nomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredy-
tu; obejmuje zobowiązania, które wywołują skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kre-
dytu, ograniczeniami takimi jak tradycyjne umowy 
kredytu i pożyczki; nakłada obowiązek na zarządy 
jednostek samorządu terytorialnego uzyskania opinii 
regionalnej izby obrachunkowej. Ponadto w ustawie 
wyeliminowano z indywidualnego wskaźnika zadłu-
żenia jednostek samorządu terytorialnego dochody 
ze sprzedaży majątku jako elementu poprawiającego 
możliwość spłaty zadłużenia oraz wydłużono z 3 do 
7 lat okres, z którego liczony jest limit zadłużenia.

W trakcie debaty nie podjęto wniosków związa-
nych z możliwością odrzucenia tej ustawy i reko-
menduję Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

Panie Marszałku, czy o tej drugiej części, o inicja-
tywie ustawodawczej powiedzieć w tym momencie?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Będzie od-
rębny punkt. Teraz decydujemy o wprowadzeniu…)

Rozumiem, że mam tylko powiedzieć, jaka to jest 
inicjatywa.

To jest inicjatywa ustawodawcza…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Teraz bę-

dziemy decydować tylko o wprowadzeniu.)
…dotycząca zmiany ustawy o gospodarce nieru-

chomościami i ustawy o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. To 
jest inicjatywa ustawodawcza Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców… do senatora sprawozdawcy…

(Głos z sali: Nie tylko, bo i do przedstawiciela 
tej…)
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(senator A. Gawęda) Jednak chciałbym poprosić pana senatora spra-
wozdawcę, żeby nam przybliżył w takich prostych, 
żołnierskich słowach, o co chodzi w tej nowelizacji, 
ponieważ nie wszyscy mają chyba jasność, jak ważna 
jest to sprawa z uwagi na oczekiwania społeczne i cze-
go dotyczy proponowana inicjatywa zmiany ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: To w innym punk-
cie…)

(Senator Jan Rulewski: A czy w ogóle debata…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Chcecie wpro-

wadzić…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! Bardzo chętnie bym odpowiedział, ale 
tutaj bym już wkroczył w zakres omawiania samej 
ustawy, a my jesteśmy w momencie, w którym dopiero 
podejmiemy decyzję – bądź też nie – o procedowaniu. 
W związku z tym nie jestem w tej chwili do tego 
uprawniony. Powiem tylko w skrócie, że ta inicjatywa 
ma uregulować kwestię pewnych spekulacji dotyczą-
cych udzielenia bonifikaty i wysokości stawek pro-
centowych od tego. Nie chciałbym jednak jakby tego 
rozszerzać, bo nie jestem uprawniony, żeby w tym 
momencie to przedkładać Wysokiemu Senatowi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja mam pytanie do pana.
A czy na posiedzeniu komisji były omawiane kwe-

stie merytoryczne, czy tylko kwestie formalne?

Senator Adam Gawęda:
Tak, Panie Marszałku, była bardzo szeroko oma-

wiana.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To ja bym 

poprosił…)
Była bardzo szeroko omawiana, bardzo szeroko 

zaprezentowana, również ze wszystkimi argumenta-
mi, które były podejmowane wcześniej na posiedze-
niu komisji finansów i skarbu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ma pan prawo przedstawić to, co było na posie-

dzeniu komisji. Oczywiście może pan tego nie robić, 
ale wydaje mi się, że senatorowie nie mieli czasu, 
żeby się zapoznać z tą zmianą. Ja bym pana prosił, 
aby pan to przedstawił.

…czy trybu. To jest zgodne z art. 69, bo zaist-
niała potrzeba wprowadzenia zmiany wykraczają-
cej poza materię ustawy, czyli poza materię ustawy, 
którą przed chwilą przedkładałem. „Jeżeli w toku 
prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja do-
strzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych 
wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy,  
to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy 
może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej usta-
wy” i to niniejszym uczyniłem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria…
(Senator Piotr Florek: Jeszcze ja chciałbym do-

pytać.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Ja chciałbym dopytać. W związku z tym… 

Oczywiście ja znam regulamin i to, co pan zacytował, 
też. Jednak chodzi mi tylko o to, kiedy ta inicjaty-
wa… Bo rozumiem, że można tę inicjatywę podjąć. 
Tylko kiedy Senat tą inicjatywą się zajmie, bo to jest 
zasadnicze pytanie: za miesiąc, za 2, za 3 miesiące, 
kiedy będą przygotowane opinie samorządów itd.? 
Kiedy się zajmiemy tą inicjatywą?

(Senator Mieczysław Augustyn: Za 5 minut.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, na tym posie-

dzeniu Senatu.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rany boskie.)
(Senator Piotr Florek: To jest po prostu skandal, 

nic więcej.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja tutaj nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o kwe-

stie regulaminowe, jak najbardziej mieścimy się w re-
gulaminie w przypadku tej inicjatywy. 
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli dru-
ków nr 1048 A i B.)

1048, tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie wchodzę w ocenę merytoryczną tego projektu, 

bo nie było czasu – przynajmniej w przypadku tych 
osób, które nie pracują w komisjach branżowych – na 
przejrzenie wszystkich tych propozycji. Jednak budzi 
kontrowersje, można powiedzieć, zasadniczy sprze-
ciw, tempo procedowania, a w szczególności to, że nie 
ma vacatio legis, że ustawa ma wejść w życie w dniu 
następującym po dniu ogłoszenia. Przecież to nie jest 
tryb wojenny. Nie ma żadnej katastrofy, nie ma wojny, 
nie ma jakiegoś zagrożenia, które by nakazywało 
takie bezprecedensowe szybkie procedowanie.

(Senator Grzegorz Bierecki: To jest korzystne.)
Jakie racje stoją za tym, żeby to było w takim bły-

skawicznym trybie przeprowadzane i zostało prze-
głosowane?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Taki zarzut nie padł na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności…
(Senator Kazimierz Kleina: Jak to nie padł?)
Dotyczący ustawy z druku nr 1048, bo jesteśmy 

w tym…
(Senator Kazimierz Kleina: Mówimy o inicjaty-

wie…)
To jest… Mówimy na razie o zmianie ustawy o fi-

nansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Senator Kazimierz Kleina: Senator mówił o ini-

cjatywie ustawodawczej…)
Co do inicjatywy ustawodawczej… Nie jesteśmy, 

jeszcze raz to podkreślam, w tym punkcie. Ja jestem 
zobowiązany do tego, żeby Wysokiemu Senatowi 
przedłożyć informację, że Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności na swoim dzisiejszym 
posiedzeniu z taką inicjatywą wyszła. Najpierw tu-
taj, w Senacie odbędzie się głosowanie dotyczące 
rozszerzenia porządku obrad i wniesienia pod ob-
rady tej inicjatywy. I będzie ona w tym momencie, 
na posiedzeniu plenarnym omawiana. Jeśli zostanie 
przyjęta, to zostanie skierowana do dalszego proce-
dowania w Sejmie i ponownie w Senacie. Tak że tu 

Senator Adam Gawęda:
Ustawa ma swój druk i każdy z senatorów może się 

z tym zapoznać. To są 3 artykuły, bardzo konkretne, 
bardzo jednoznacznie brzmiące. Nie chciałbym wy-
kraczać poza moje uprawnienia, Panie Marszałku, 
w związku z tym nie będę omawiał tej ustawy akurat 
w tym momencie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale my nic nie wie-
my…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, procedujemy, mamy program 

posiedzenia Senatu. Punkt, który w tej chwili oma-
wiamy, to jest ustawa o zmianie ustawy o finansach 
i niektórych innych ustaw, punkt trzeci. W trakcie 
posiedzenia komisji wyszła sprawa inicjatywy. Pan 
przedstawił tę inicjatywę, więc oczywiście można 
to kontynuować, można przygotować, można robić 
drugie czytanie. Ale my procedujemy nad drukiem 
nr 1048. Chciałbym się dowiedzieć, czy my proce-
dujemy nad tym, czy zaczęliśmy procedować nad 
całkiem inną ustawą?

(Senator Robert Mamątow: To nie ma nic wspól-
nego…)

Czy my najpierw dokończymy tę ustawę, a potem 
państwo zdecydujecie, czy będziemy procedować na 
tym posiedzeniu nad tamtą ustawą? Czy my nad tamtą 
ustawą już nie procedujemy?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nad tą samą.)
Bo przecież miały być pytania, musi jeszcze być 

dyskusja, a państwo w tej chwili wchodzicie w cał-
kiem inny temat, odchodzicie od tej ważnej ustawy 
i przesuwacie to wszystko w kierunku opłat za wie-
czyste użytkowanie. A więc nad jaką ustawą my w tej 
chwili procedujemy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! W związku 
z tym, że procedujemy nad ustawą z druku nr 1048, 
uniknąłem wyjaśnień i dyskusji, debaty na temat 
ustawy będącej inicjatywą Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności. Pragnę przywołać to 
jeszcze raz i podkreślić, że jestem tutaj i odpowiadam 
jako sprawozdawca na wszelkie pytania dotyczące 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.



23
69. posiedzenie Senatu w dniu 19 grudnia 2018 r.  

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator A. Gawęda) (Senator Grzegorz Bierecki: …Sprostować nie-
prawdziwą informację podaną przez pana senatora 
Kleinę.)

Dobrze, pan senator sprawozdawca odpowie i do-
puszczę pana do głosu.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Nie uczestni-

czyłem w posiedzeniu komisji finansów, nie jestem jej 
członkiem, w związku z czym trudno mi się odnosić 
do argumentów, które były podawane na posiedzeniu 
tej komisji. Mogę się odnosić, mogę przedstawić in-
formację, pełną informację z toku prac nad tą ustawą 
w Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
co niniejszym czynię. To jest jedna uwaga.

Druga kwestia, związana ze stanowiskiem mi-
nistra. Nie potrafię się do tego odnieść… Myślę,  
że właśnie pan przewodniczący, pan senator Bierecki 
na ten temat może odpowiedzieć, bo prowadził  
to posiedzenie. Niemniej jednak chcę podkreślić,  
że jest to inicjatywa Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Senat i komisje mogą tego typu 
inicjatywy podejmować i taką inicjatywę podjęliśmy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grzegorz Bierecki w trybie sprosto-

wania.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak. Chciałbym sprostować informację podaną 

przez pana senatora Kleinę, jakoby stanowisko mi-
nistra było negatywne…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie negatywne, tyl-
ko… Minister mówił, że nie ma potrzeby podejmo-
wania tej inicjatywy.)

To stanowisko nie było wyrażone, rano jeszcze 
nie było stanowiska rządu. Pan minister Soboń, któ-
ry uczestniczył w porannym posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, poinformował 
mnie, że w trakcie debaty w Senacie nad tym projek-
tem ustawy, nad tą inicjatywą, przedstawi stanowisko 
rządu, będzie nim dysponował.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to nie jest spro-
stowanie tego, co ja mówiłem.)

Ja wiem, jaki jest wniosek dotyczący tego spra-
wozdania i zachęca mnie ten wniosek – jakkolwiek 
nie mogę go jeszcze ujawnić – do dalszych prac. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

nie ograniczamy tej możliwości… Ja przedłożyłem 
Wysokiemu Senatowi pełną informację o tym, kto 
z tą inicjatywą wychodzi i w jakim trybie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ta inicjatywa 
ustawodawcza była rozpatrywana na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Wcześniej, na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, myśmy tę kwestię też roz-
ważali, nawet w dniu wczorajszym i dzisiaj rano. 
Było sporo dyskusji na ten temat. Konkluzja była 
taka – i to było stanowisko ministra, czyli, jak ro-
zumiem, rządu – że nie ma potrzeby przedstawiać 
tego Wysokiej Izbie. 

Co się zmieniło od ok. godziny 9.00, czyli od dzi-
siejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, do godziny 13.00, bo posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
było chyba o 13.00 czy o 12.00, że tę inicjatywę 
trzeba wprowadzać? Tym bardziej że minister… Nie 
było ministra właściwego dla tematyki tej inicjatywy 
ustawodawczej, a minister finansów w tej sprawie 
się nie wypowiadał w ogóle na posiedzeniu komisji 
finansów. Co więc takiego się stało, że państwo tutaj 
występujecie z tą inicjatywą, a wasz minister, z rządu 
PiS, jest niejako przeciwnikiem tego…

(Senator Robert Mamątow: To senator ma się 
z tego tłumaczyć?)

No tak, bo musimy wiedzieć dlaczego.
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, ja 

w trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco…
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania. Panie Marszałku, w trybie 
sprostowania…)

Zaraz, moment…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jako przewodniczący 

komisji budżetu jestem zobowiązany…)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale sprostowania cze-

go?)
Ale padło pana nazwisko? Nie było pana nazwi-

ska, nie padło.
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chwileczkę, ja 

się zgłosiłem…)
Nie, nie… Za chwilę, dobrze? Za chwilę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale…)
Panie Senatorze, za chwilę.
Druk został dostarczony o godzinie 13.58. Sena-

torowie nie mieli możliwości zapoznania się z dru-
kiem. W związku z tym ogłaszam przerwę do godzi-
ny 15.00. I wtedy wrócimy do dyskusji.

(Głos z sali: Ale o 15.00 też miała być przerwa.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Do 16.00)
Do której?
(Głos z sali: Do 16.00.)
Ogłaszam przerwę do godziny 16.00.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 22  
do godziny 16 minut 02)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Informuję, że po rozpatrzeniu punktu trzeciego 

przystąpimy do rozpatrywania punktu dwunastego, 
tj. ustawy o zmianie ustawy o umowach międzyna-
rodowych. Następnie porządek będzie realizowany 
zgodnie z wcześniej zapowiedzianą kolejnością.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zosta-
ło przedstawione sprawozdanie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, druk nr 1048 C, oraz 
wniosek komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie projektu ustawy, zawarty w druku nr 1063. 
Ponadto senatorowie mieli możliwość zadawania py-
tań sprawozdawcom komisji.

Przypominam, że po wysłuchaniu wniosku Senat 
rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania pro-
jektu ustawy z pominięciem pierwszego czytania.

Przystępujemy więc do głosowania w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad punktu: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

Kto z państwa senatorów jest za przystąpieniem 
do drugiego czytania projektu ustawy?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, prośbę, żeby 

pan ewentualnie sprostował mój tok myślenia, powie-
dział, czy mam rację, czy nie mam racji. Mianowicie 
ta inicjatywa, która, jak rozumiem, będzie złożona  
– mam nadzieję, że zostanie przyjęta przez Senat 
– jest pokłosiem tego, że w mieście stołecznym 
Warszawie nastąpiła zmiana między uchwałą, która 
została podjęta przed wyborami samorządowymi, 
dotyczącą 98% bonifikaty w przypadku gruntów 
miejskich, jeżeli chodzi o przekształcenie użytkowa-
nia wieczystego w pełną własność, a… Teraz to bę-
dzie 60%. Wielu obywateli, mieszkańców Warszawy 
od tej daty uzyskało nowe wyceny nieruchomości, 
na której znajduje się ich budynek czy mieszkanie, 
ale nie odwoływało się, nie skorzystało z prawa do 
odwołania się, którego termin minął, bo zakłada-
ło, że dzięki 98-procentowej bonifikacie nawet taka 
zmiana wartości nieruchomości, od której naliczana 
jest opłata za użytkowanie wieczyste, nie będzie mia-
ła z punktu widzenia ich kieszeni aż tak wielkiego 
znaczenia. A w tej chwili, kiedy została przyjęta  
ta uchwała, kiedy wysokość bonifikaty została zmie-
niona na 60%, 13 grudnia… Na razie jest taki stan, 
że na razie ta uchwała obowiązuje. Być może ju-
tro na posiedzeniu rady miasta zostanie zmieniona. 
W każdym razie to, o czym tu mowa, podwójnie 
pogorszyło sytuację wspomnianych ludzi, ponieważ, 
po pierwsze, mieliby oni mieć mniejszą bonifikatę, 
niż wynikało to z pierwotnej uchwały rady miasta, 
a po drugie, opłata byłaby liczona od znacznie wyż-
szej kwoty, zwaloryzowanej po październiku 2018 r. 
Czy to jest właśnie przyczyna konieczności wystą-
pienia z inicjatywą, o której w tej chwili mówimy? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, Panie Senatorze, to jest racja. Oprócz tego, 

o czym pan w tej chwili powiedział, Panie Senatorze, 
wspomniana inicjatywa obejmuje również pozostałe 
jednostki samorządu terytorialnego. Mówiąc krótko: 
chcemy tę kwestię uregulować systemowo, jak rów-
nież chcemy doprowadzić do tego, by takie zmiany nie 
zachodziły w takim trybie ekstrakrótkim, ekstraor-
dynaryjnym. Dlatego omawiana inicjatywa musi być 
szybko procedowana, by ukrócić tę sytuację, z którą 
zderzamy się tu, w mieście stołecznym Warszawie, 
żeby to się nie przeniosło również na inne miasta.
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(wicemarszałek M. Seweryński) ło w trakcie procedowania nad tą ustawą? Otóż pod 
pretekstem, że ta ustawa nie trafiła do jednej komisji, 
do komisji gospodarki narodowej, odbyło się posie-
dzenie komisji gospodarki narodowej. Okazuje się, 
że na tym posiedzeniu państwo dyskutowaliście nad 
zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościa-
mi dotyczącymi właśnie użytkowania wieczystego 
gruntów samorządowych, przede wszystkim. Proszę 
państwa, ta ustawa, nad którą my procedujemy, ten 
punkt trzeci, nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, 
o czym państwo na posiedzeniu komisji rozmawiali-
ście, nie ma z tym nic wspólnego.

(Rozmowy na sali)
A państwo podjęliście tam dyskusję, mało tego, 

przedstawiliście państwo projekt…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę o wyciszenie rozmów, bo nie słyszymy 
pana senatora, za duży szmer jest na sali. Dziękuję 
bardzo. Proszę, Panie Senatorze).

…przedstawiliście państwo projekt ustawy. 
Zgodnie z zasadami w sprawozdaniu komisji oczywi-
ście można… Ale taki sposób procedowania, że z go-
dziny na godzinę itd., to jest pewnie kolejny rekord 
świata… No ale sprawozdawca komisji wspomniał, 
powiedział o tym projekcie, co jest równoznaczne 
z tym, że myśmy odbyli już pierwsze czytanie tej 
ustawy, że za chwilę, po rozszerzeniu, jakiego doko-
naliśmy, za nami będzie drugie czytanie tej ustawy. 
No, proszę państwa, pewnie za chwilę, ponieważ mam 
10 minut, odniosę się również do tego projektu, do 
tego, jak to wygląda.

Proszę państwa, co jest pretekstem tego wszyst-
kiego? Pretekstem jest to – tak jest w uzasadnieniu 
– że niektóre gminy podejmowały uchwały o zmianie 
bonifikaty itd. Nie wiem, czy oprócz Warszawy któ-
rakolwiek gmina podjęła taką decyzję, ale tak pań-
stwo napisaliście w ustawie. I o co chodzi? Chodzi 
tylko i wyłącznie o to, że chcecie państwo zrobić 
tutaj taki spektakl i cyrk. Otóż strażnik prawa, naj-
większy strażnik prawa, pan senator Bierecki, zrobił 
konferencję prasową i mówił na tej konferencji, jaki 
ten samorząd jest niedobry, jak on chce te bonifika-
ty zmienić. A my, proszę państwa, wszyscy razem 
głosowaliśmy nie tak dawno – o ile sobie przypomi-
nam, to było chyba 20 lipca, tak, 20 lipca tego roku 
– nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe z wieczystego użytkowania na własność. 
Nowelizację tej ustawy robiliśmy na ostatnim posie-
dzeniu, czyli tydzień temu. I co, proszę państwa, tam 
uchwaliliśmy? To, że bonifikata, jeżeli chodzi o grun-
ty Skarbu Państwa, będzie wynosiła maksymalnie 
60%. Maksymalnie, jeszcze pod warunkami, że jed-
norazowo, a jeśli 2, 3 lata, to spada itd.… Mówiliśmy 
wtenczas, ja sam tutaj mówiłem o tym: a czemu tylko 
na rok, a czemu nie większa ta bonifikata… Okazuje 

Głosowało 62 senatorów, 57 senatorów było 
za przystąpieniem do drugiego czytania projektu 
ustawy, 2 – przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 5)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
uzupełnił porządek obrad o punkt: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Będzie to punkt osiemnasty porządku obrad.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do pre- 
zentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister finansów.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Tomasz 
Robaczyński, chce zabrać głos w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tomasz Robaczyński: Nie.)

Pan minister nie zabiera głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-

nator Florek.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicz-

nych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy 
jest wzmocnienie mechanizmów prawnych służących 
zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego, umożliwienie restruktu-
ryzacji długu jednostek samorządu terytorialnego, 
doprecyzowanie przepisów dotyczących zadłużania 
jednostek samorządu terytorialnego oraz regulacji 
w zakresie postępowań naprawczych.

(Rozmowy na sali)
Czyli celem ustawy jest ograniczenie i monitoro-

wanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu, tzn. 
ustawa umożliwia np. restrukturyzację długu. I to jest 
bardzo ważna ustawa, i pewnie w tym miejscu mogli-
byśmy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy za tą usta-
wą, że głosowalibyśmy za, zresztą tak jak w Sejmie,  
i nie byłoby żadnych wątpliwości. Ale co się wydarzy-
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(senator P. Florek) w związku z tym chcecie to zrobić jak najszybciej. 
Ta ustawa będzie w Sejmie procedowana w styczniu; 
tu są takie zapisy, że dopiero za rok te zmiany będą 
mogły wejść… Ale, proszę państwa, pierwsza rzecz. 
Chodzi o odniesienie opłaty rocznej za wieczyste 
użytkowanie gruntów, nieruchomości gruntowej  
do lokali mieszkaniowych w danym województwie. 
Sam robiłem to, jeżeli chodzi o wskaźniki itd., wiem, 
jak to wygląda. To odniesienie… No, dlaczego pań-
stwo tego nie odnosicie np. do ceny butów? Do ceny 
zwyżki energii elektrycznej? Bo to jest to samo.  
To nie ma nic wspólnego. To nie ma kompletnie żad-
nego powiązania w tym, co państwo robicie. To jest 
kompletna bzdura i nic więcej. No, ale ktoś tak to 
w tym wszystkim zapisał.

Proszę państwa, co do dalszej części, tych bo-
nifikat itd. – no, przecież wojewoda może ustalić 
większą bonifikatę. Tutaj nie ma ograniczeń. Dzisiaj 
też może to zrobić, a państwo takie zapisy tutaj ro-
bicie. Ja się wypowiem na ten temat jutro, jak bę-
dziemy procedować nad tą ustawa, ale zastanówcie 
się w takim razie, co robicie. Takie wrzucanie, taki 
sposób procedowania są naprawdę niedopuszczalne. 
Ja do tej pory zawsze starałem się bardzo spokojnie 
wypowiadać, ale dzisiaj… No, dzisiaj to ja nie mam 
już słów. Ten sposób procedowania, to, co państwo 
robicie, to jest skandal. To jest taki skandal, jakiego 
jeszcze nie było. Nie można robić takiej wrzutki, tak 
ważnej dla samorządów, bez dyskusji z samorządem, 
bez żadnych ustaleń. Robienie czegoś takiego… no,  
to jest niedopuszczalne. (Oklaski) Opowiem o tym, 
jak będzie jeszcze okazja na ten temat zabrać głos.

(Senator Robert Mamątow: To nie jest prawda! 
To nie jest…)

(Rozmowy na sali)
Pan się wypowie w dyskusji, jak ona będzie. I pro-

szę mi nie przeszkadzać.
A więc jeszcze raz chciałbym zwrócić państwu 

uwagę, że procedowaliśmy dzisiaj nad czymś, co nie 
miało w ogóle powiązania z ustawą. Zrobiliście pań-
stwo wrzutkę, którą wam ktoś przyniósł, i chcecie  
to wprowadzić. Robicie tu, że tak powiem, jakąś aure-
olę, robicie to wszystko łącznie z panem senatorem… 
Nazwałem pana tak ładnie „strażnikiem prawa”,  
bo widzę, że pan tutaj najbardziej chce być tą osobą, 
która pilnuje tego właśnie, żeby te biedne samorządy 
nie były tymi, które chcą wszystko zjeść. No bo oni 
tylko patrzą na siebie i chcieliby tylko jak najwięcej 
pieniędzy zgarnąć. To jest… Patrząc na to, co zro-
biliście państwo z ustawą, z bonifikatą na gruntach 
Skarbu Państwa i na to, co robicie tutaj w tej chwili… 
No, to jest po prostu skandal. To jest nierówność. Czy 
państwo tego nie rozumiecie? Czy to nie jest jasne 
i oczywiste?

Niech się pan nie śmieje, Panie Senatorze, bo taka 
jest prawda.

się, że tam państwu nie przeszkadzało to, że to jest 
to samo… A podam prosty przykład – 2 działki 
koło siebie albo nawet budynek, który jest osadzony  
na 1 działce, blok mieszkalny, gdzie mieszka mnóstwo 
ludzi, opłaty za wieczyste użytkowanie w przypadku, 
gdy ta część budynku będzie… Bo budynek może być 
umiejscowiony np. na 2 działkach. I teraz będzie tak, 
że w przypadku działki, która jest na gruncie Skarbu 
Państwa, możecie uzyskać bonifikatę maksymalnie 
60%, ale tam, gdzie jest samorządu, to chcecie wpro-
wadzić 99%. Przepraszam, a dlaczego tak? Czemu  
nie chcecie tego równo określić? Będzie taka po-
prawka, za chwilę będziecie mieli państwo okazję ją 
zobaczyć. Tam, gdzie chodzi o pieniądze, o dochody 
samorządu, to państwo… Ta ustawa, którą procedu-
jemy dzisiaj, mówi właśnie o dochodach samorządu, 
i tutaj państwo chcecie… A jeżeli chodzi o dochody 
Skarbu Państwa, to nie, to tylko 60%. Więcej nie, 
bo tam to nie były pieniądze Skarbu Państwa, tylko 
samorządów. No i oczywiście wprowadzenie projektu 
w tym trybie, taka dyskusja… I teraz, proszę państwa, 
projekt tej ustawy. No, skandaliczny projekt…

(Senator Janina Sagatowska: Ale to nie jest…)
(Rozmowy na sali)
Mam prawo do wypowiedzi, bo to się wiąże… 

To państwo wprowadziliście do ustawy, wbrew po-
zorom, gdy nie było żadnego powiązania, właśnie 
bonifikaty za wieczyste użytkowanie. To państwo 
to zrobiliście! I teraz proszę mi nie bronić tego,  
że ja będę mówił także na temat tej ustawy. To wasza 
wina. I za to będziecie moim zdaniem rozliczeni. 
Wiem, o co chodzi…

(Senator Grzegorz Bierecki: Pan senator nie od-
różnia ustawy…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie i Pano-
wie Senatorowie, pan senator ma prawo do 10-minu-
towej wypowiedzi…)

Mam prawo, tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …na dowolny 

temat związany z przebiegiem obrad.)
A teraz mamy inicjatywę w związku z tym punk-

tem obrad, Panie Senatorze. Mamy waszą inicjaty-
wę, która już przeszła pierwsze czytanie i do której 
nie ma żadnej opinii. A ta ustawa jest skandaliczna. 
Dlaczego? Mówię wam o tym dlatego, że akurat je-
stem rzeczoznawcą majątkowym, osobą, która wyce-
nia grunty, która wie, jak to się robi, i wie, co tu jest 
napisane. Państwo nie wiecie, co robicie. Ktoś wam 
kazał, ktoś wam to przyniósł – bo nie sądzę, żebyście 
to sami napisali – ktoś wam przyniósł ten projekt 
ustawy, ktoś wam go podrzucił, a wy macie nad tym 
procedować. Róbcie to, ustalcie to. Pięknie i ładnie. 
Będziemy w takim razie państwa za to rozliczać. Już 
widzę, że nabieracie państwo tempa, bo coś się święci, 
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(senator P. Florek) ny po 1989 r. Niestety żaden z rządów po 1989 r. nie 
zdecydował się na całościowe uporządkowanie sto-
sunków własności. Powiem więcej…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to też nie porząd-
kuje.)

…mogą być nieruchomości, które są własnością 
gminy, mogą być nieruchomości, które są własnością 
Skarbu Państwa, a i do jednych, i do drugich nieru-
chomości mogą być uzasadnione roszczenia osób, 
które mają podstawy do takowych roszczeń. I dlatego 
ten pomysł, aby zacząć przynajmniej od użytkowa-
nia wieczystego, uporządkować sytuację. I taki był 
pomysł ustawy z lipca 2018 r.

Na czym polegał problem? Otóż strona rządo-
wa próbowała wówczas w porozumieniu ze stroną 
samorządową ustalić jednolite zasady bonifikat.  
Te rozmowy nie przyniosły efektu, a w związku z tym 
rząd, który jest dysponentem nieruchomości, które 
się określa mianem nieruchomości Skarbu Państwa 
– świadomie używam słowa „dysponent”, żeby nie 
wchodzić już tutaj w zawiłości praw własności do 
niektórych nieruchomości – przyjął 60-procentową 
bonifikatę, jeżeli obywatel będzie chciał przekształcić 
swoje użytkowanie i złoży stosowny wniosek. Może 
z takiej bonifikaty skorzystać, jeżeli jednorazowo tę 
kwotę z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste po-
niesie. I taka była ustawa. W międzyczasie samorządy 
w różny sposób na swoich gruntach to rozwiązywały 
– jedne dawały dużą bonifikatę, inne trochę mniejszą. 
Ta sytuacja w kraju jest zróżnicowana. Przed wybora-
mi… I dlatego pytałem pana senatora Gawędę. Przed 
wyborami mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, 
że w mieście stołecznym Warszawie została podjęta 
uchwała, poparta notabene przez radnych Platformy 
Obywatelskiej – o ile pamiętam, to została ona pod-
jęta jednomyślnie – mówiąca o tym, że jeżeli ktoś 
złoży stosowny wniosek, to będzie mógł skorzystać 
z 98-procentowej bonifikaty. Po czym po wyborach, 
13 grudnia, okazało się, że ta uchwała została zmie-
niona. Miasto zaproponowało, że to będzie 60% 
i tylko pod warunkiem, że zapłaci się w pierwszym 
roku, a jeżeli ktoś nie będzie potrafił zgromadzić tak 
ogromnych środków, nie będzie miał takiej fizycz-
nej możliwości, i będzie chciał zapłacić to w drugim 
roku, to już będzie miał 50% bonifikaty, w kolejnym 
40% itd., czyli przyjęto taką skokową konstrukcję tej 
uchwały. Ale co się stało w międzyczasie, o czym za-
pomina się w całej tej dyskusji? Otóż w międzyczasie 
miasto skorzystało ze swojego uprawnienia – pan se-
nator Florek, jako rzeczoznawca majątkowy, powinien 
to wiedzieć, bo samorządy mają takie prawo – i zwa-
loryzowało wartość gruntów, na których stoją dane 
nieruchomości. I co robili obywatele? Obywatele…

Tutaj jeszcze jedno słowo. Jeżeli ktoś pła-
cił w ramach opłaty za użytkowanie wieczyste  
np. 200–300 zł, to mógł otrzymać skokowy wzrost 

(Senator Grzegorz Bierecki: Zaraz panu odpo-
wiem.)

To jest skandaliczne. To, co pan dzisiaj zrobił, też.
(Senator Grzegorz Bierecki: Zaraz panu odpo-

wiem.)
Dobrze. W takim razie będzie jeszcze okazja sze-

rzej podyskutować i porozmawiać podczas dyskusji 
nad tym punktem.

Jeżeli państwo wprowadzicie to, co tu jest napisa-
ne, to ja państwu dzisiaj mówię, że to będzie wielki 
skandal, nic więcej. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Mini-

strowie!
Miałem nie zabierać głosu, bo jesteśmy przy trze-

cim punkcie, ale skoro pan senator Florek przy okazji 
dyskusji nad trzecim punktem podjął temat ustawy, 
która będzie w osiemnastym punkcie…

(Głos z sali: To wyście podjęli.)
…i która jest wynikiem skorzystania z regulacji 

regulaminowej, ponieważ pojawiły się zupełnie nowe 
okoliczności, a Senat ma prawo inicjatywy legisla-
cyjnej, i z niej zgodnie z regulaminem skorzystał… 
Został złożony stosowny projekt. Ja w tej chwili nie 
chcę mówić o szczegółach tego projektu, będzie na 
to czas, kiedy będziemy przy punkcie osiemnastym 
i będziemy nad nim obradować, ale chciałbym bronić 
zasady, że Senat ma prawo reagować na sytuację, 
jaka istnieje, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. 
A wiemy o tym doskonale, ponieważ w przestrze-
ni publicznej od kilku dni trwa ożywiona dyskusja 
na temat wysokości bonifikat w mieście stołecznym 
Warszawie. I można powiedzieć, że sytuacja wyglą-
da następująco: otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości 
próbował się zmierzyć z pewnym dziedzictwem PRL 
i czasów komunistycznych, a mianowicie formułą 
użytkowania wieczystego. To użytkowanie wieczyste 
było elementem polityki komunistycznej i tworzyło 
pewien rodzaj bardzo specyficznej dzierżawy dla lu-
dzi, którzy chcieli być właścicielami czy budynku, 
czy mieszkania, czy garażu, czy jakiejkolwiek nieru-
chomości budynkowej, ale nie mieli tytułu prawnego 
do nieruchomości gruntowej, na której to było czy 
miało być postawione. I w związku z tym ustawą 
z 1961 r., zmieniając przepisy kodeksu cywilnego, 
wprowadzono formułę użytkowania wieczystego. 
Postulat uporządkowania tych spraw był podnoszo-
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(senator J.M. Jackowski) W październiku uchwala się bonifikaty w War-
szawie na poziomie 98%, a w przypadku długolet-
niego użytkowania wieczystego, trwającego ponad 
50 lat, w wysokości 99%. Odbywają się wybory, mija 
miesiąc i bonifikaty ustala się na poziomie nie, pro-
szę państwa, 60%, bo tu się mówi ciągle o 60%… 
Ta uchwała jest bardziej rozbudowana: 60% wtedy, 
kiedy ten, kto zamienia użytkowanie wieczyste na 
własność – no, że tak powiem – płaci od razu, w tym 
roku. A jeśli nie ma pieniędzy i chce zapłacić póź-
niej, to w drugim roku jest to 50%, w trzecim 40%, 
w czwartym 30%, w piątym 20%, a w szóstym roku 
10%. Takiej bonifikaty udzieli miasto Warszawa tym, 
których dotyczy to przekształcenie. Więc nie mówmy 
o 60%, bo to spada z kolejnymi latami do 10% z 98% 
lub 99%.

Proszę państwa, to jest krzycząca niesprawie-
dliwość w stosunku do ludzi, których to dotyczy. 
Przeliczając to na pieniądze – dokładnie tego nie 
wiadomo, bo nie wiadomo, w jakim momencie ci lu-
dzie będą przekształcać – są to grube miliardy, jest to 
kilka miliardów złotych. Na tyle pieniędzy po prostu 
oszukuje się mieszkańców Warszawy.

No i z czym mamy tutaj do czynienia? Z głosem 
oburzenia. Ja to postrzegam jako klasyczne podno-
szenie wrzasku przez złodzieja, który krzyczy „łapać 
złodzieja!”. Przecież to jest w ogóle coś niebywałego. 
Ja jestem zupełnie porażony tą sytuacją.

Zamiast cicho siedzieć i przyjąć nowelizację, któ-
ra zatrzyma to… No, w ostatecznym rozrachunku 
okaże się, że to oszustwo wyborcze po prostu się nie 
uda i ludzi niezadowolonych czy rozczarowanych, 
czy zrozpaczonych będzie po prostu mniej. Zamiast 
cicho siedzieć, państwo podnoszą rwetes, że tu jest 
jakieś naruszenie procedury. Po pierwsze, naruszenia 
procedury nie ma – wszystko odbywa się zgodnie 
z procedurą. A po drugie, po prostu jesteśmy w mo-
mencie, który wymaga natychmiastowej reakcji.

I tym jest ta inicjatywa – reakcją, oddaniem spra-
wiedliwości ludziom, których to dotyczy, których 
w dodatku, tak jak słusznie zauważył pan senator 
Jackowski, umieszczono w jakimś cudacznym, nie-
zrozumiałym dla całego świata „miejscu”, jakim jest 
użytkowanie wieczyste, którego świat nie zna.

Zwróćmy uwagę na to, że w ogóle określenie „bo-
nifikata”, które gdzieś tam w sobie ma coś takiego jak 
„prezent” – bo bonus to jakiś dodatek, jakaś łaska – 
jest absurdem, bo w gruncie rzeczy użytkowanie wie-
czyste, proszę państwa, to kulawa własność. Przecież 
ci ludzie czują się właścicielami nieruchomości, które 
posiadają. I miała to być w gruncie rzeczy pewna 
zamiana tej kulawej własności na normalną własność, 
bo przecież idziemy do normalności.

Ja apeluję o to, żebyśmy wszyscy tutaj zastanowili 
się nad tym, jaki jest nasz stosunek do tego wszyst-
kiego. Skoro wracamy do normalności, to róbmy to 

tych opłat, nawet kilkakrotny w przypadku średnich 
lokali. To oczywiście było zgodne z prawem, tylko 
że obywatele, licząc na tę 98-procentową bonifikatę, 
nie skorzystali z możliwości odwołania się od decyzji 
administracyjnej o zwiększeniu tej opłaty. W związ-
ku z tym gdybyśmy nie przyjęli – bo ta sprawa się 
nie pojawiła… Dlatego mówię, że ta nowelizacja po-
jawiła się wynikowo, bo sytuacja jest dynamiczna. 
I moglibyśmy mieć do czynienia z taką sytuacją, że 
gdyby Rada Miasta Stołecznego Warszawy jutro nie 
zmieniła uchwały, to obywatel miałby poczucie po-
dwójnego oszukania, dlatego że…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dwukrotnie.)
Tak, dwukrotnie, dwukrotnie, ponieważ zwięk-

szyła się wartość nieruchomości, od której płaci on 
opłatę za użytkowanie wieczyste, a więc ta kwota 
wzrosła, i jeszcze, zamiast możliwości skorzystania 
z 98-procentowej bonifikaty, mógłby skorzystać z bo-
nifikaty 60-procentowej. Co to oznacza? Np. biedna 
emerytka – a znam taką sytuację – wyliczyła sobie, że 
uzyskałaby przekształcenie użytkowania wieczystego 
za 200 zł, a w przypadku przyjęcia 60-procentowej 
bonifikaty i waloryzacji wartości działki byłaby to 
kwota 8 tysięcy 200 zł. 8 tysięcy – taka byłaby różnica!

Dobrze się stało – ja oceniam to pozytywnie  
– że prezydent Trzaskowski zapowiedział zmianę tej 
uchwały. Ale sytuacja wygląda w ten sposób. I dla-
tego pojawiła się ta inicjatywa ustawy, która będzie 
procedowana w punkcie osiemnastym. Chciałbym, 
żeby i opinia publiczna, i Wysoka Izba miały świa-
domość, że gdyby nie było tych manewrów – mówię 
tu o Warszawie, o nowych władzach Warszawy – to 
prawdopodobnie tej inicjatywy by nie było. Ale taka 
jest sytuacja. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja też chciałbym zabrać głos, i to właściwie nie 

w tym punkcie, w którym jesteśmy… Ale ta pierw-
sza wypowiedź pana senatora Florka spowodowała,  
że po prostu trzeba zabierać głos w tej sprawie.

Szanowni Państwo, ja jestem po prostu zdumiony 
tym, co tu się dzieje. Doszło… Tu już nie chodzi o te 
wysokości i o sekwencje, tylko o to, co się wydarzyło 
w ostatnim czasie, i o to, dlaczego my reagujemy. 
Doszło do jakiegoś zupełnie zdumiewającego, pora-
żającego oszustwa wyborczego.

(Głosy z sali: Brawo!)
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(senator K. Radziwiłł) patrzyli, jak wygląda sytuacja co do gruntów Skarbu 
Państwa… Ale teraz został wywołany temat: no tak, 
98% w Warszawie… I teraz wszyscy państwo chcecie 
bić Warszawę, bo oni tam chcieli dostosować 98% do 
ustawy, którą to państwo zaproponowaliście i prze-
głosowaliście, państwo, bo ja za nią nie głosowałem 
w takim razie. Żeby to zrównać… To jest tak, jak 
mówiłem. Są obok siebie 2 grunty, sąsiednie, jeden 
jest samorządu, a drugi Skarbu Państwa. I jeden ma 
bonifikatę 60%, a drugi 98%. I tak jest niby popraw-
nie. To jest takie janosikowe, to jest takie podejście… 
I państwu to w żaden sposób nie przeszkadza.

Jak wygląda aktualizacja? W jaki sposób przepro-
wadza się to wszystko? Na to wszystko są procedury. 
Potem samorząd podejmuje decyzje co do bonifikaty, 
jaką może uzgodnić itd. Miasto Warszawa podję-
ło taką decyzję. Samorząd musi patrzeć również na 
dochody itd., ale tu doszedł do wniosku, że jednak 
nie… Tu wrócił do tego poziomu 98%, licząc na to, 
że państwo wyjdziecie z inicjatywą – i taki wniosek 
dzisiaj będzie, będzie nasza poprawka co do tego  
– i że również grunty Skarbu Państwa dołączymy 
do tych 98% i koniec, i sprawa załatwiona. Liczę 
na to, że państwo tym razem zagłosujecie tak, żeby 
była równość, żeby zarówno grunty Skarbu Państwa,  
jak i samorządu… żeby to wyrównać i żeby było  
tak samo. Wtedy nie będzie żadnej dyskusji i nie 
trzeba będzie tworzyć skomplikowanej ustawy, która 
wywoła… Zobaczycie państwo, jeżeli chodzi o samo-
rządy, to dowiecie się państwo w przyszłym tygodniu, 
jaka z tego będzie burza, jak to będzie wyglądało.  
Bo ta ustawa jest niedopuszczalna, ona jest niezgod-
na z konstytucją, np. cofa się do 4 października itd.  
To, co państwo chcecie zrobić, jest niedopuszczalne. 
Ale my będziemy mieli okazję, żeby państwu wy-
tykać, mówić, co państwo zrobiliście, tak jak było 
z poprzednią ustawą. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Krótko. Rozmawiamy o temacie trudnym. Pokłady 

hipokryzji, z którymi się spotykamy w dzisiejszych 
wystąpieniach, zmusiły mnie do wystąpienia. Jeden 
z moich szanownych przedmówców powiedział,  
że stała się rzecz straszna, że nie dotrzymuje się obiet-
nic itd. A więc proszę posłuchać:

(Senator Tomasz Grodzki odtwarza z tabletu wy-
powiedzi Beaty Szydło: „500 zł miesięcznie na dziec-
ko”, „500 zł na każde dziecko”, „500 zł na każde 
dziecko!”)

razem, a nie… I jeżeli ktoś popełnił straszny błąd 
albo świństwo – nazywając rzeczy po imieniu – no 
to trzeba to odkręcić. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Florek. Po raz drugi, 5 minut.
(Senator Czesław Ryszka: Florek na kolanach bę-

dzie…)
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Florek:
Tak pan senator mi tu podpowiada, że mam prze-

prosić państwa…
(Senator Czesław Ryszka: Zejść z trybuny.)
…za błędy itd.
No, proszę państwa, z tego, co słyszę… Panie 

Senatorze, co pan też opowiada? No, naprawdę, proszę 
państwa, czy to do państwa nie trafia? Użytkowanie 
wieczyste – nie zniesiecie tego. Spytajcie pana sena-
tora Jackowskiego, on na ten temat więcej wie, jaką 
skomplikowaną operacją jest przeprowadzenie tego.

Mówił pan, Panie Senatorze, że użytkowanie 
wieczyste nie jest nigdzie znane na świecie. Ale jest 
użytkowanie. I u nas użytkowanie wieczyste ma coś 
wspólnego z użytkowaniem, nie będę tego tłumaczył.

Więc jest to trudne i tego nie zniesiemy. Było już 
kilka podejść, jeżeli chodzi o to, żeby znieść użytko-
wanie wieczyste w przypadku gruntów zabudowa-
nych budownictwem mieszkaniowym albo przezna-
czonych w planie… Kilka podejść było. Ja 10–15 lat 
temu też z tego skorzystałem – za darmo z wieczy-
stego… 99% miałem. Też z tego prawa korzystałem. 
To nie jest pierwsza ustawa, która tutaj jest.

A pan senator Jackowski powiedział, że rząd z sa-
morządem próbował rozmawiać i nie uzgodniono… 
No, pewnie trudno było uzgodnić, bo generalnie sa-
morządy dają bardzo wysoką bonifikatę, większość 
samorządów daje 95% bonifikaty, tu akurat było 98%. 
A co państwo zaproponowaliście w ustawie, jeśli cho-
dzi o grunty Skarbu Państwa? 40%. No więc trudno 
to było uzgodnić tak, żeby to była taka sama…

(Senator Grzegorz Bierecki: 60%.)
60% bonifikaty, 40% odpłatności.
A więc trudno było to uzgodnić i nie ma się czemu 

dziwić.
Jeżeli chodzi o aktualizację opłat, to… No tak, 

aktualizację można robić nie częściej niż co 3 lata. 
Jest cała procedura, operat, który kosztuje. To się 
nie zawsze opłaci, bo nieraz operat jest droższy od 
tego, co się ewentualnie uzyska. W związku z tym 
samorządy, ale również Skarb Państwa… Skarb 
Państwa też nie aktualizuje. Jakbyście państwo po-
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(senator T. Grodzki) kości 4 razy iks albo 5 razy iks, bo i takie sytuacje 
miały miejsce w przypadku tej aktualizacji, no to 
czuje po prostu, że jest to jakaś niesprawiedliwość. 
To jest oczywiście subiektywne odczucie danej osoby, 
która być może nie zna stanu prawnego, możliwości 
w tym zakresie. To jest być może zaniedbanie władz 
gminy, które powinny na bieżąco, co 3 lata, przepro-
wadzać aktualizacje w zakresie wyceny. W każdym 
razie uważam, że… W sprawie wprowadzenia punktu 
osiemnastego do porządku dziennego państwo zagło-
sowali za – przynajmniej taki był wynik głosowania, 
który widziałem na tablicy – więc nie bardzo rozu-
miem spór, który w tej chwili toczymy. Mam nadzieję, 
że już co do szczegółów merytorycznych poruszanych 
w tej dyskusji będziemy rozmawiać we właściwym 
momencie obrad, czyli gdy będziemy rozpatrywali 
punkt osiemnasty. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pociej…
(Głos z sali: To nie w tym punkcie.)
(Senator Aleksander Pociej: Ja rezygnuję.)
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-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o umowach międzynarodowych.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1039, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1039 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej, pana senatora Rafała Ślu-
sarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, proszę o zajęcie 

miejsc albo przeniesienie rozmów do holu. Dziękuję.
Pan senator ma głos.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoki 

Senacie!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozda-

nia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
z dnia 12 grudnia 2018 r. na temat nowelizacji ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynaro-
dowych.

Ustawa o zmianie ustawy o umowach międzyna-
rodowych jest projektem przedłożonym przez pana 
prezydenta w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych. Została przyjęta przez Sejm na sie-
demdziesiątym trzecim posiedzeniu w dniu 6 grudnia 

Na każde!
(Poruszenie na sali)
Różnica jest taka, że pan prezydent Trzaskowski, 

który zrozumiał, że ktoś go być może trochę, jak 
to mówi młodzież, wpuścił w maliny, wycofuje się 
z tego po paru dniach, a samotne matki do dzisiaj 
nie mają pieniędzy, pierwsze dzieci do dzisiaj nie 
mają pieniędzy. A więc nie mówmy o dotrzymywaniu 
obietnic. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Jackowski.
(Głos z sali: Drugi raz.)
Drugi raz. 5 minut.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Mini-

strowie!
Powiem tak. Zgadzam się z panem senatorem 

Florkiem, że jeżeli chodzi o grunty Skarbu Państwa, 
a mówię to jako licencjonowany zarządca nierucho-
mości…

(Senator Piotr Florek: Ja też.)
Tak jest. Wiem, że pan senator jest… Jeżeli cho-

dzi o aktualizację wyceny wartości nieruchomości 
Skarbu Państwa, to powiem, że te nieruchomości są 
w znacznie większym stopniu niedoszacowane niż 
nieruchomości samorządowe, a te aktualizacje są 
przeprowadzane zazwyczaj rzadziej, statystycznie 
rzecz biorąc. Ale chciałbym podnieść drugą sprawę…

(Senator Kazimierz Kleina: To różnie bywa, bo to 
przecież robią starostowie w imieniu Skarbu Państwa.)

Chciałbym zwrócić uwagę, że podczas debaty na 
temat zmiany uchwały miasta stołecznego Warszawy 
padały też takie głosy, motywowano to tak, że jest to 
konieczność, ponieważ jest to związane z realizacją 
budżetu miasta stołecznego Warszawy. Ale okazało 
się, że projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy 
był policzony właśnie z tą bonifikatą wynoszącą 98%. 
I w tej dyskusji trzeba też o tym wszystkim pamiętać.

Jeszcze raz powtórzę, że ta ustawa nie jest łatwa 
– zwracam się do pana senatora Florka, który jest fa-
chowcem i doskonale wie, jak to wygląda. Natomiast 
faktem jest, że znaczna część mieszkańców – mó-
wię tutaj o mieście stołecznym Warszawie – decy-
zje o podwyżce opłat z tytułu użytkowania wieczy-
stego… Ja nie twierdzę, że one były bez podstawy 
prawnej, bo oczywiście miały podstawę prawną, były 
zachowane procedury, i ja tego absolutnie nie kwestio-
nuję. Ale z punktu widzenia społecznego wyglądało 
to tak, że jeżeli ktoś płacił kwotę iks i dowiedział się, 
że od przyszłego roku będzie płacił kwotę w wyso-
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(senator sprawozdawca R. Ślusarz) Ustawa, która jest procedowana przez Wysoką 
Izbę, ma charakter techniczny. Służy przede wszyst-
kim rozwianiu pewnych wątpliwości, które na gruncie 
ustawy o umowach międzynarodowych może rodzić 
jedyny uregulowany ustawą sposób, w drodze którego 
Polska może przestać być stroną umowy międzyna-
rodowej, mianowicie jej wypowiedzenie. Tego typu 
regulacja jest zbyt wąska – bierzemy tu pod uwa-
gę regulacje wynikające z Konwencji wiedeńskiej 
o prawie traktatów, którą Rzeczpospolita Polska jest 
związana od roku 1990.

Przedłożenie złożone przez pana prezydenta było 
efektem pewnych trudności, które powstały w związ-
ku z praktyką polegającą na konieczności ogłasza-
nia w Dzienniku Ustaw tego, że niektóre umowy 
międzynarodowe już nie obowiązują. Konkretny 
przypadek, który posłużył do tego, żeby napisać 
tę inicjatywę legislacyjną, dotyczył umów związa-
nych z wizami, konkretnie umów z Austrią, Szwecją 
i Rumunią, które wygasły na mocy wspólnej decyzji 
umawiających się stron na skutek tego, że w terminie 
późniejszym zostały przez te same państwa zawarte 
umowy dotyczące dokładnie tej samej materii, jed-
nak były one nie do pogodzenia z wcześniejszymi 
rozwiązaniami umownymi.

Powstał problem, w jaki sposób zakończyć okres 
obowiązywania umów i ogłosić to. W związku z tym, 
że ustawa o umowach międzynarodowych nie prze-
widywała żadnego innego trybu, a nie można było 
wypowiedzieć tych umów, ponieważ państwa strony 
ustaliły inaczej, w Kancelarii Prezydenta zrodziła się 
inicjatywa polegająca na doregulowaniu tych kwestii. 
Mówię o wygaśnięciu umów międzynarodowych po 
wzajemnym ustaleniu przez państwa, że umowy już 
nie obowiązują, bo są zawarte inne, nowe umowy, 
które wypierają postanowienia wcześniejszych umów. 
Także na skutek braku przedmiotu umowy międzyna-
rodowej umowy mogą przestać obowiązywać w pol-
skim porządku prawnym.

Jest to inicjatywa bardzo potrzebna. Pozwoli ona 
rozwiać wszelkie wątpliwości prawne, które mogły-
by powstawać na skutek braku w polskim systemie 
prawnym stosownych regulacji.

Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie 
rozwiązań ustawowych, nad którymi Wysoka Izba 
w tej chwili proceduje. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela prezydenta związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

2018 r.: 422 posłów głosowało za ustawą, 3 – przeciw, 
5 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja rozwiązuje problem, który powstał 
wskutek tego, że zapisy obecnie obowiązującej usta-
wy dopuszczały utratę mocy obowiązujących umów 
międzynarodowych tylko na skutek wypowiedzenia. 
Konsekwencją takiego zapisu był brak delegacji praw-
nej do ogłoszenia utraty mocy obowiązującej umowy 
międzynarodowej, jeżeli nastąpiła inna przyczyna 
wygaśnięcia umowy, np. brak państwa sukcesora do-
tychczasowej umowy międzynarodowej.

Należy zaznaczyć, że Polskę wiąże Konwencja 
wiedeńska, która przewiduje inne momenty, w któ-
rych wygasa umowa międzynarodowa.

Biuro Legislacyjne Senatu na posiedzeniu komi-
sji sugerowało 1 poprawkę nie merytoryczną, tylko 
techniczną, powołując się na zasady techniki pra-
wodawczej.

Komisja – było 5 głosów za, 2 przeciw, 1 senator 
wstrzymał się od głosu – przyjęła ustawę bez popra-
wek i rekomenduje Wysokiemu Senatowi, aby przyjął 
ją bez poprawek.

Dodam dla sprawiedliwości, że te 2 głosy sprzeci-
wu i 1 wstrzymanie się od głosu nie wynikały – tak 
wywnioskowałem z dyskusji – ze sprzeciwu wobec 
materii ustawy, tylko z uznania tej 1 drobnej poprawki 
legislacyjnej za słuszną i wartą wprowadzenia. Tak 
że mogę sądzić, że komisja jednogłośnie popiera me-
rytoryczne zapisy tej nowelizacji.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta. 

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku prac 
parlamentarnych została upoważniona podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta, pani minister Anna 
Surówka-Pasek.

Czy pani minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Tak.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
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(wicemarszałek M. Seweryński) Jeżeli chodzi o wypowiedzenie, to przede wszyst-
kim trzeba pamiętać, że wypowiedzenie działa na 
przyszłość. Czyli my mówimy, że dopiero od momen-
tu, gdy Polska wypowie umowę międzynarodową, 
następują konsekwencje związane z tym, że Polska 
przestaje być stroną umowy międzynarodowej i prze-
staje być zobowiązana do realizacji jej postanowień.

Druga kwestia, która się na to nakłada: żeby wy-
powiedzieć umowę międzynarodową, trzeba mieć 
partnera. W przypadku, który pan senator tutaj przy-
toczył: braku sukcesji, czyli w sytuacji, kiedy nie ma 
państwa, które byłoby następcą prawnym jakiegoś 
innego państwa, z którym Polska miała podpisaną 
umowę międzynarodową, będzie to problematyczne, 
ponieważ nie ma państwa do którego Polska mogła-
by skierować oświadczenie o wypowiedzeniu umo-
wy międzynarodowej. Na to wszystko nakładają się 
jeszcze inne kwestie związane z tym, że jeżeli są 
państwa, które w jakiś sposób mogą być uważane 
za kontynuatorów państwa, które wcześniej zwią-
zało się umową międzynarodową, to najczęściej te 
państwa w relacjach dwustronnych – i to już jest de 
facto odpowiedź na drugie z pytań pana marszałka 
– ustalają, z jakiego powodu taka umowa zostanie 
uznana za nieobowiązującą. I na przykład w 1998 r. 
Polska i Armenia ustaliły, że umowa dotycząca ru-
chu bezwizowego, zawarta pomiędzy Związkiem 
Radzieckim a jeszcze wtedy Polską Rzecząpospolitą 
Ludową przestanie obowiązywać na skutek właśnie 
braku sukcesji, ponieważ Armenia oświadczyła, że 
nie czuje się kontynuatorem Związku Radzieckiego.

W przypadku innej umowy, którą też należało-
by uznać za już nieobowiązującą… Jest to umowa 
sanitarna podpisana przez Rzeczpospolitą Polską 
w roku 1922 z Rumunią. W postanowieniach tej 
umowy znaleźć można takie regulacje, które doty-
czą czynności podejmowanych na granicy polsko-
-rumuńskiej. No, nie ma granicy polsko-rumuńskiej. 
Rada Ministrów, dokonując kwerendy umów między-
narodowych, jest w stanie stwierdzić, które umowy 
międzynarodowe nie obowiązują ze względu na to, 
że nie ma już przedmiotu, którego one by dotyczyły. 
Z kwerendy, którą otrzymaliśmy od Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, wynika, że jest ok. kilkudzie-
sięciu takich umów międzynarodowych, które zosta-
ły zawarte przez Rzeczpospolitą Polską w okresie 
międzywojennym i które z różnych względów – czy 
ze względu na zmianę stanu prawnomiędzynarodo-
wego państw, czy też ze względu na to, że zmieniły 
się granice Polski, zmieniły się technologie, które 
były używane do realizacji pewnych postanowień 
umownych – należałoby uznać za umowy, które już 
nie obowiązują.

Oczywiście należy zwrócić uwagę na to, że ten 
uchwalony, zmieniony art. 22 za każdym razem na-
kazuje przestrzegać wiążącego Rzeczpospolitą Polską 

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan marszałek 
był pierwszy)

Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, proszę mi jednak wyjaśnić ratio 

legis tej ustawy. Dotychczas w sytuacji, kiedy uważa-
liśmy, że umowa nie funkcjonuje, albo kiedy zmienia 
się system prawny… To dotyczy wielu umów o za-
bezpieczeniu inwestycji z poszczególnymi krajami. 
Weszliśmy do Unii Europejskiej, w związku z tym 
mamy wiele umów, które procedujemy. Na poprzed-
nim posiedzeniu było ok. 10 takich umów, które wy-
powiadaliśmy. Wypowiadaliśmy, ale poprzez ustawy, 
czyli decydowały o tym Sejm i Senat. Czy w związku 
z tym w sytuacjach, które mogą zaistnieć, istnieją 
albo mogą zaistnieć, jak np. wypowiedzenie umowy 
dwustronnej przez drugą stronę umowy, brak sukcesji 
w odniesieniu do umowy, całkowity brak możliwości 
dalszego wykonywania umowy albo całkowite wy-
konanie umowy, nie wystarczy ta procedura, którą 
stosujemy od wielu lat? To jest pierwsze pytanie.

I od razu drugie pytanie. Kto będzie decydował 
o utracie mocy obowiązującej umowy międzynaro-
dowej? Bo ktoś musi o tym zadecydować, skoro nie 
parlament. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:

Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie… Umowy dwu-

stronne, czyli tzw. umowy BIT, to są umowy między-
narodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną 
w ustawie. Zgodnie z art. 22 ustawy o umowach mię-
dzynarodowych w obecnie obowiązującym brzmieniu 
do tego, żeby wypowiedzieć taką umowę międzyna-
rodową, konieczne jest przeprowadzenie takiej samej 
procedury jak ta, która towarzyszyła zawarciu danej 
umowy, związaniu się Polski daną umową między-
narodową. Ponieważ są to umowy, które w świetle 
obecnie obowiązujących przepisów wymagają wyra-
żenia zgody w formie ustawy, Wysoka Izba musiała 
uczestniczyć w procesie związanym z wypowiedze-
niem tego typu umowy międzynarodowej. Ale clou 
problemu jest to, czym jest wypowiedzenie i jaki 
skutek ma wypowiedzenie.
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(podsekretarz stanu A. Surówka-Pasek) ją umowę międzynarodową, bo to rząd odpowiada  
za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale Sejm i Senat 
uchwalają tę ustawę.)

Sejm i Senat uchwalają ustawę, która jest pew-
nym etapem procedury związanej z wypowiedze-
niem umowy międzynarodowej. Ta procedura polega 
m.in. na tym, że rząd, mając już tę zgodę, mając ak-
ceptację prezydenta co do takiej ustawy, występuje 
do prezydenta o wypowiedzenie konkretnej umowy 
międzynarodowej.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że jeżeli chodzi 
o kwestię związaną z wygaśnięciem umowy mię-
dzynarodowej, to Konwencja wiedeńska o prawie 
traktatów wskazuje kilka różnych sposobów. Rada 
Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagranicz-
ną, Rada Ministrów weryfikuje także, które umowy 
i w jakim zakresie ewentualnie powinny zostać uzna-
ne za już nieobowiązujące. Jeżeli Rada Ministrów 
odkrywa istnienie takiej umowy międzynarodowej, 
to w pierwszej kolejności bada, czy rzeczywiście 
są spełnione wszystkie przesłanki – albo którakol-
wiek z nich – wynikające z Konwencji wiedeńskiej 
o prawie traktatów, co umożliwia podjęcie dalszych 
kroków związanych z ogłoszeniem, że ta umowa nie 
obowiązuje. Rada Ministrów po ustaleniu, jaki jest 
stan faktyczny w zakresie obowiązywania umowy 
międzynarodowej, podejmuje kolejny krok w po-
staci zwrócenia się do prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – jeżeli umowa była ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw – zmierzający do ogłoszenia przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej informacji o tym, że ta 
umowa międzynarodowa już nie obowiązuje. Tak 
jest w przypadku tych umów, które zostały ogłoszone 
w Dzienniku Ustaw.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Pani Mi-
nister. Teraz to jest dla mnie jasne.)

Teraz już było precyzyjnie.
(Senator Bogdan Borusewicz: I precyzyjnie, i ja-

sno. Rozumiem różnicę między wypowiedzeniem 
umowy w tym dotychczasowym trybie a stwierdze-
niem, że umowa utraciła moc obowiązującą.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn. Nie, zre-

zygnował.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie 

pani minister?
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Być może te wątpliwości pana marszałka Boru-

sewicza, które ja też w pewnym sensie podzielam, 

prawa międzynarodowego. Tutaj jest to wskazanie, 
że państwa strony umowy, a także to, co wynika 
z Konwencji wiedeńskiej… To jest decydujące, jeśli 
chodzi o to, by umieć stwierdzić i wskazać, kiedy 
taka umowa przestała obowiązywać.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje… Pan marszałek kontynuuje?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie otrzymałem 
odpowiedzi na drugie pytanie.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
No ale właśnie mówiłam… Zadał pan marszałek 

pytanie dotyczące tego, kto decyduje. I odpowiedzia-
łam panu marszałkowi, że są to sytuacje, w których 
państwa porozumiewają się ze sobą i państwa… 
Państwo polskie, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, po-
rozumiewając się z rządem państwa strony, uzgadnia, 
z jakiego powodu umowa przestała obowiązywać. 
Oczywiście dzieje się to wtedy, kiedy adresat takiego 
postępowania jest. Natomiast w innym przypadku, 
np. w sytuacji braku sukcesora, państwo, które jest 
uważane przez Rzeczpospolitą Polską za kontynuato-
ra, może oświadczyć, że ono nie czuje się sukcesorem. 
Wtedy rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje pełne 
prawo do stwierdzenia, że w związku z tym nie ma 
adresata, nie ma kontrahenta tej umowy międzyna-
rodowej, i zwraca się o ogłoszenie, że taka umowa 
międzynarodowa przestała obowiązywać.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, bardzo przepraszam, ale ja chcę 
pytanie uściślić i chcę otrzymać ścisłą odpowiedź. 
Dobrze? W sytuacji wypowiedzenia umowy na mocy 
ustawy sprawa jest jasna. Sejm i Senat decyduje, 
uchwalając taką ustawę, że wypowiada się umowę 
taką i taką.

(Senator Piotr Wach: Zezwala prezydentowi…)
Zezwala prezydentowi, oczywiście. Prezydent do-

konuje tej czynności technicznie. A który z organów 
władzy w Polsce decyduje o utracie mocy obowią-
zującej umowy międzynarodowej? O to mi chodzi. 
Premier, prezydent? Kto? Jeżeli można, to chciałbym 
prosić o ścisłą odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:

Panie Marszałku, jeszcze raz powtórzę. Tutaj jest 
pomieszanie kilku kwestii. Jeżeli chodzi o wypowie-
dzenie umowy międzynarodowej, to pragnę przy-
pomnieć panu marszałkowi coś, co pan marszałek 
na pewno wie, że to nie Sejm i Senat wypowiada-
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(senator J. Czerwiński) Wtedy Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał 
swoją ówczesną linię orzeczniczą w tym zakresie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
My się nie rozumiemy. Wypowiedzenie jest jasno 

określone w art. 14 i 15 ust. 1 i 2. To jest ta procedura. 
Takie sprawy jak np. wycofanie zastrzeżenia też są 
opisane w jasny sposób w art. 23, ale nie ma tu opi-
sanej procedury utraty mocy. Kto to w ogóle inicjuje? 
Kto ma do tego prawo? My, obywatele? Bo na pewno 
wyrok sądu nie jest punktem inicjacyjnym. Jeśli już, 
to tę procedurę musi rozpoczynać ktoś w rządzie, 
może minister spraw zagranicznych. Ale to nie jest 
opisane tutaj. Proszę zauważyć, że wypowiedzenie 
jako jedna z form utraty mocy jest tu opisane – we-
dług art. 22 ust. 2 stosuje się art. 14 i 15 – a utrata 
mocy nie jest. Jaka jest ta procedura? Krótkie pytanie.  
To nie wyrok sądowy jest tu decydujący.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
To wynika z pewnej zaszłości związanej z tym, 

że to Rada Ministrów odpowiada za prowadzenie 
polityki wewnętrznej i zagranicznej. Rada Ministrów 
co jakiś czas dokonuje takiej kwerendy, weryfiku-
jąc, jakie umowy międzynarodowe były zawarte na 
przestrzeni czasu, czy wszystkie umowy międzyna-
rodowe są realizowane prawidłowo. Nad tym czuwa 
minister spraw zagranicznych. Jeżeli minister spraw 
zagranicznych zauważy, że w konkretnej sprawie ma 
do czynienia z umową międzynarodową, która na 
skutek różnego rodzaju zmian może już nie obowią-
zywać, to podejmuje kroki zmierzające do tego, żeby 
zweryfikować, czy taka sytuacja rzeczywiście ma 
miejsce. Właśnie to, o czym powiedziałam panu se-
natorowi, omawiając tę sprawę, która toczyła się przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym… To była wła-
śnie podobna sytuacja, kiedy rząd Polski podjął kroki 
zmierzające do weryfikacji, czy ta konkretna umowa 
o ruchu bezwizowym obowiązuje. Przy czym impul-
sem do zainteresowania się tą sprawą przez rząd była 
de facto sprawa konkretnego człowieka tocząca się 
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jednak 
to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w dalszej 
konsekwencji cały rząd, który prowadzi politykę we-
wnętrzną i zagraniczną, odpowiada za weryfikację 
tego typu kwestii związanych z obowiązywaniem 
umów międzynarodowych.

wynikały z tego, że w ustawie, którą zmieniamy, 
jest opisana procedura zawierania umów międzyna-
rodowych i ich wypowiadania, a nie ma właściwie 
procedury utraty mocy. I być może z tego się biorą 
te wątpliwości. Przynajmniej szczątkowo taka pro-
cedura, poprzez przywołanie jakichś poprzednich 
artykułów, powinna zostać określona.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Odpowiadam na pytanie pana senatora. Problem 

polega na tym, że Konwencja wiedeńska o prawie 
traktatów, którą Polska jest związana od roku 1990, 
przewidywała inne powszechnie akceptowane proce-
dury, w drodze których może przestać obowiązywać 
umowa międzynarodowa – nie tylko wypowiedzenie. 
Z kolei ustawa o umowach międzynarodowych, która 
obowiązuje w Polsce, po prostu pominęła te inne spo-
soby utraty mocy obowiązującej przez umowy mię-
dzynarodowe. W tym zakresie powstała luka prawna 
uniemożliwiająca potwierdzenie, że pewne umowy 
na skutek okoliczności innych niż wypowiedzenie 
przestały obowiązywać.

Wrócę do tego przykładu, który tutaj podawałam 
panu marszałkowi. W 1998 r., gdy Polska i Armenia 
porozumiały się w kwestiach dotyczących umowy 
o ruchu bezwizowym pomiędzy Polską a Związkiem 
Radzieckim, Armenia oświadczyła, że nie czuje 
się sukcesorem Związku Radzieckiego. Ta sprawa 
wypłynęła na kanwie zwykłej sprawy toczącej się 
przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jedna 
z obywatelek Armenii nie wiedziała o tym, że umowa 
o ruchu bezwizowym już nie obowiązuje, ponieważ 
to nigdzie nie zostało ogłoszone. I ona z tego powodu 
znalazła się niestety w bardzo niekorzystnej sytu-
acji. Armenia wyraźnie oświadczyła, że nie czuje 
się sukcesorem Związku Radzieckiego i nie czuje się 
kontynuatorem państwa strony umowy o ruchu bez-
wizowym. W tym konkretnym przypadku Naczelny 
Sąd Administracyjny uznał w 1999 r., że właśnie  
ze względu na niekorzystną sytuację, w której ta oby-
watelka Armenii się wówczas znalazła, należy uznać, 
że mimo iż nie zostało nigdzie oficjalnie ogłoszone,  
że ta umowa nie obowiązuje, ta pani miała prawo 
działać w ten sposób. Skoro to nigdzie nie zostało 
ogłoszone, to ona mogła dalej korzystać z tego przy-
wileju ruchu bezwizowego. I taka sytuacja powtórzyła 
się jeszcze w odniesieniu do innej osoby w roku 2001. 
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Senator Mieczysław Augustyn:
Tak teoretycznie, oczywiście zupełnie teoretycz-

nie… Gdyby ktoś uznał, że Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej nie możemy całkowicie… 
Gdyby ktoś uznał, że nie ma możliwości dalszego 
wykonywania tej umowy – gdyby Rada Ministrów 
tak uznała, a prezydent nie miałby nic przeciwko 
temu – to czy na podstawie omawianych tu przepi-
sów, zgodnie z prawem międzynarodowym, można 
by było taką umowę wypowiedzieć?

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Panie Senatorze, na pewno doskonale wie pan 

o tym, że nie da się wypowiedzieć Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej bez wystąpienia państwa, 
członka Unii Europejskiej, z Unii. Te 2 instytucje są 
ze sobą powiązane. W związku z tym… Tak jest skon-
struowane prawo unijne, że aby wypowiedzieć Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, najpierw trze-
ba przestać być członkiem Unii Europejskiej. Jest to 
procedura, która polega na tym, że najpierw państwo 
członkowskie musi złożyć deklarację o tym, że chce 
wystąpić ze struktur członkowskich Unii Europejskiej. 
Kolejnym krokiem, wymuszonym prawem unijnym 
w tym zakresie, jest rozpoczęcie negocjacji z pań-
stwem, które złożyło deklarację o wystąpieniu z Unii 
Europejskiej. I w ciągu 2 lat między tym państwem 
członkowskim a Unią Europejską powinna zostać za-
warta umowa dotycząca dalszych zasad wzajemnego 
funkcjonowania. Tak że nie da się w taki sposób, o ja-
kim była mowa, uznać, że Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przestał obowiązywać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, Pani Minister, tylko problem polega na tym, 

że jeżeli ja uznaję, że całkowicie nie ma możliwości 
wykonywania tej umowy, to nie mogę stosować jej 
przepisów. Pani mówi, że na podstawie przepisów, 
w przypadku których ja uważam, że są niewykonal-
ne, nie można jej wypowiedzieć. No tutaj się krę-
cimy w kółko. Wydaje mi się, że to są 2 sprzeczne  
konstatacje.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Anna Surówka-Pasek: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam. Czy pani minister ma jeszcze coś 

do dodania w tej kwestii?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja chciałbym zapytać o to, czy 

w tekście projektu utrata mocy jest obwarowana 
w taki sposób, że każdorazowo wymaga uzgodnienia 
międzynarodowego ze stroną albo z sukcesorem, albo 
domniemanym sukcesorem tej umowy.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Można?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
Jest wyraźne wskazanie w treści przepisu usta-

wowego, że to wszystko ma następować zgodnie 
z wiążącym Rzeczpospolitą Polską prawem między-
narodowym. Czyli za każdym razem trzeba badać 
treść umowy międzynarodowej i trzeba respektować 
Konwencję wiedeńską o prawie traktatów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo, Panie 

Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, czy utrata mocy obowiązującej 

umowy międzynarodowej dotyczy tylko bilateralnych 
umów, czy także multilateralnych traktatów, umów…

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Jeżeli chodzi 

o te konkretne umowy, które są obecnie wypowiada-
ne, to są to najczęściej umowy bilateralne. Najczęściej. 
Jednak nie ma tu ograniczenia do umów bilateralnych. 
Nie ma takiego ograniczenia w przepisie ustawowym.

(Senator Mieczysław Augustyn: Traktat Unii…)
To jest przepis ogólny. Jednak praktyka, która jest 

ostatnio stosowana… No, akurat tak się złożyło, że 
większość z tych umów to są właśnie umowy o cha-
rakterze bilateralnym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.
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(wicemarszałek M. Koc) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak więc te 
sekwencje nie muszą być akurat takie.)

Panie Marszałku, w związku z tym doskonale pan 
wie, że złożenie oświadczenia przez Wielką Brytanię 
po przeprowadzeniu referendum w sprawie wystą-
pienia z Unii Europejskiej było pierwszym krokiem 
zmierzającym do tego, żeby rozpoczęły się negocjacje 
w sprawie umowy, która będzie dotyczyła dalszego 
funkcjonowania Wielkiej Brytanii jako partnera już 
tym razem, a nie członka Unii Europejskiej.

A przepisy prawa unijnego przewidują, że jeże-
li taka umowa w ciągu 2 lat nie zostanie zawarta, 
to wtedy będziemy mieli do czynienia z tym, jak 
to się medialnie określa, twardym wyjściem z Unii 
Europejskiej – czyli państwo, które było członkiem 
Unii Europejskiej, ale nie podpisało umowy o dal-
szych wzajemnych relacjach z Unią Europejską, po 
prostu nie będzie miało żadnych umów regulujących 
wzajemne relacje.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo 
za wyjaśnienie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Dziękuję.)
Nikt się nie zapisał do dyskusji?
(Głos z sali: Nie.)
Otwieram dyskusję… A, przepraszam.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w tej 

sprawie?
Pan minister Piotr Wawrzyk.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Piotr Wawrzyk: Nie, dziękuję.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Dobrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie panu ministrowi? Nie.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z powyższym… Aha, dla porządku 

informuję, że senator Mikołajczyk złożył swoje prze-
mówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Anna Surówka-Pasek: Tak.)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Chcę tylko odpowiedzieć panu senatorowi.
Pan senator powinien doskonale znać treść art. 22a 

ustawy o umowach międzynarodowych, który zo-
bowiązuje władze Polski do sposobu, w jaki należy 
postępować, jeżeli Polska zapragnęłaby przestać być 
członkiem Unii Europejskiej.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Pan senator usiłuje 
dowiedzieć się instrukcji, bo zamierzają…)

Wystarczy poczytać ustawę o umowach między-
narodowych.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja bardzo dziękuję panu senatorowi Radziwiłłowi 

za te uwagi i za czujność…
(Senator Konstanty Radziwiłł: No ja słyszę…)
Powinien pan dostać blachę wzorowego żołnierza 

PiS.
(Rozmowy na sali)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Bo my nie chcemy 

z Unii wychodzić.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie! Panowie!)
Naprawdę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Przywołuję panów 

do porządku.)
Naprawdę, Panie Senatorze.
Pani Minister, dobrze, że pani rozwiewa te wątpli-

wości – ja się z tego cieszę – ale tak nie do końca te 
sekwencje wystąpienia z Unii Europejskiej są takie, 
jak pani powiedziała. Bo Wielka Brytania…

(Głos z sali: Wie lepiej.)
…w drodze referendum oczywiście, podjęła taką 

decyzję i wystąpi. Nie musi być umowy między 
Wielką Brytanią a Unią Europejską o wystąpieniu.

Przecież oglądamy to i wiemy.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Panie Marszałku, to na pewno…
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(wicemarszałek M. Koc) Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1053, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1053 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
pana przewodniczącego Andrzeja Stanisławka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z dnia 
19 grudnia. Opinia do ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1053.

Ustawa dokonuje zmiany w art. 7 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych in-
nych ustaw, który dokonuje zmiany w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej 
i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa 
będzie odnosiła się do obecnie obowiązującej klasy-
fikacji w układzie odpowiadającym nomenklaturze 
scalonej zgodnej ze rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji Unii Europejskiej z dnia 12 października 
2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia 
Rady z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej 
taryfy, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r. Na posiedzeniu nie zgłoszono żadnych po-
prawek. Ustawa nie budziła żadnych zastrzeżeń le-
gislacyjnych.

Wysoki Senat raczy uchwalić załączony projekt 
uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze!

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz usta-
wy – Prawo celne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1054, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1054 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Szanowna Pani Marszałek.
Koleżanki i Koledzy, Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych w dniu 18 grudnia 2018 r. omówiła pro-
jekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Te zmiany sprowadzają się do jednej zmiany. 
Dotychczasowa regulacja mówiła, iż od 1 stycznia 
2019 r. dokumenty dostawy stosowane do przemiesz-
czania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 
które były w formie papierowej, mają być w postaci 
elektronicznej. Ponieważ sygnały z rynku mówiły 
o tym, że nie wszystkie firmy zdążyły się do tego przy-
gotować, propozycja jest taka, by przez zbliżający się 
rok firmy miały do wyboru, czy będą stosowały formę 
papierową, czy będą stosowały formę elektroniczną.

Nie było żadnych uwag legislacyjnych. Przystą-
piliśmy do głosowania. Jednogłośnie – było obec-
nych 5 senatorów – przegłosowaliśmy tę propozycję. 
Zwracamy się do Wysokiej Izby z wnioskiem o przy-
jęcie tej ustawy. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani Mar-

szałek.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest z nami dzisiaj przedstawiciel rządu, pan Leszek 

Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy? Nie.
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? 
Nie widzę chętnych.
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(wicemarszałek M. Koc) Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Ko-

misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 14 grudnia 2018 r. 
ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Posiedzenie miało miejsce w dniu wczorajszym. 
Komisja po wysłuchaniu wprowadzenia wiceministra 
rodziny i polityki społecznej, pana Zielenieckiego, 
proponuje uchwalić tę ustawę.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych jest podwyższenie: renty 
z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie 
niezdolnych do pracy do wysokości 1 tysiąca 100 zł 
miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych  
do pracy do wysokości 825 zł miesięcznie; najniż-
szej emerytury oraz renty rodzinnej do wysokości  
1 tysiąca 100 zł miesięcznie; podstawy wymiaru  
renty inwalidzkiej do kwoty 2 tysięcy 629 zł 17 gr; 
kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 
1 tysiąca 140 zł 99 gr miesięcznie, a świadczenia 
przedemerytalnego podlegającego zmniejszeniu  
do wysokości 570 zł 50 gr.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Proponowana zmiana wprowadziła uzupełnienie 

w art. 5 ustawy, czyli mechanizm waloryzacji ceno-
wo-płacowej. Oznacza to, że emerytury wzrastają 
zarówno w zakresie procentowym, jak i w zakre-
sie kwotowym. To jest działanie, które ma na celu 
zwiększenie emerytur tym osobom, które otrzymu-
ją najniższe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Podczas posiedzenia komisji była dyskusja. Nie 
kwestionowano generalnie zasadności wprowadze-
nia ustawy, ale padały informacje, że skorzysta z tej 
waloryzacji, która będzie dokonywana od marca 
2019 r., ponad 61% świadczeniobiorców w Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, 100% świadczeniobior-
ców w KRUS oraz ponad 20% świadczeniobiorców 
pobierających świadczenia z funduszu służb mun-
durowych. Podwyżką zostanie objęte również 100% 
osób, które mają renty socjalne i renty rodzinne.

Waloryzacja i zmiana tej ustawy, szczególnie 
zastosowanie tego mechanizmu waloryzacji ce-
nowo-płacowej, jest odpowiedzią rządu Prawa 
i Sprawiedliwości na wzrost cen i usług pozwalają-
cą na to, żeby środowisko osób pobierających renty 
i emerytury łatwiej radziło sobie z istniejącymi sy-
tuacjami domowymi.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Kieruję to pytanie 
do pana ministra Leszka Skiby.

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

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

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję, że do rozpatrzenia punktu szóstego, tj. 
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko-
sprawnej kogeneracji, przystąpimy drugiego dnia obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1055, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1055 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Czy jest pan senator?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
No to chwilkę poczekamy.
(Rozmowy na sali)
A przedstawiciel rządu? Kto powinien być do 

punktu siódmego? A, minister Zieleniecki. Pan mi-
nister na pewno też zaraz dotrze. Najważniejszy jest 
teraz pan senator Majer, więc chwilkę zaczekamy.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Idzie?)
(Głos z sali: Idzie.)
(Głos z sali: Jest.)
Panie Senatorze, czekamy na pana. Bardzo proszę.
Mamy informację, że pan minister będzie za parę 

minut, więc poproszę pana senatora sprawozdawcę 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(senator sprawozdawca R. Majer) Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 
Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Poczekamy chwilę na pana ministra. Dobrze?
Szanowni Państwo, ogłaszam 3 minuty przerwy 

– może pan minister w tym czasie dotrze – do go-
dziny 17.25.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 22  
do godziny 17 minut 25)

Wicemarszałek Maria Koc:
Akurat skończyła się przerwa i przyszedł pan mi-

nister.
(Rozmowy na sali)
Pan minister ma wyczucie, właśnie.
Szanowni Państwo, projekt tej ustawy został wnie-

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

Jest z nami pan minister Marcin Zieleniecki, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

Bardzo proszę, Panie Ministrze, zapraszam na 
mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie 

założenia uchwalonej w dniu 14 grudnia 2018 r. 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chodzi 
o zakres zmian trwałych w ustawie emerytalno-ren-
towej z 1998 r., to ten zakres zmian jest niewielki, 
ogranicza się do zmiany art. 85 ust. 1 i 2 ustawy eme-
rytalno-rentowej, tzn. do zmian kwot najniższych 
świadczeń emerytalno-rentowych, które zaczną obo-
wiązywać od dnia 1 marca 2019 r. Najistotniejsza 
zmiana merytoryczna, którą wprowadza ta ustawa, 
zawarta jest w art. 5 ustawy. Jest to rozwiązanie, 
które uzupełnia uniwersalny mechanizm walory-
zacji świadczeń emerytalno-rentowych zapisany 
w ustawie emerytalno-rentowej, mechanizm opar-
ty na procentowej waloryzacji, waloryzacji o cha-
rakterze cenowo-płacowym, o gwarancję wypłaty, 
gwarancję podwyższenia świadczenia emerytalno-
-rentowego o kwotę co najmniej 70 zł. Tak że jest to 

Rekomendacja komisji jest taka, żeby Senat 
uchwalił załączony projekt uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Zapytam tak troszkę w oczekiwaniu na pana mi-

nistra, ale w odniesieniu do tego, co się działo na 
posiedzeniu komisji. Czy na posiedzeniu komisji po-
dawane były dane, jaka jest sytuacja, jaka jest obec-
nie kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
w porównaniu do poprzednich lat, i czy podawane 
były dane dotyczące tego, o ile wzrosły płace i o ile 
procentowo rosną emerytury?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Bardzo dziękuję za to pytanie. Podczas posie-

dzenia komisji była informacja o tym, że Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie w wyniku 
ograniczenia bezrobocia, w sytuacji, w której bezro-
bocie w Polsce systematycznie spada… Składki do 
FUS rzeczywiście są, powiedziałbym, coraz szersze. 
W tej chwili z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
mamy zabezpieczenie… Dane, które zapamiętałem 
z posiedzenia komisji, są takie, że w granicach 80% 
środków pochodzi z samych ubezpieczeń, wypra-
cowanych… Minister Zieleniecki dość szczegółowo 
przedstawiał wartości procentowe, jak wzrastają kwo-
ty wynagrodzeń i jak wzrastają emerytury i renty. 
Podawał to bardzo szczegółowo, procentowo, ale ja 
się boję, że w moich notatkach mogą być jakieś błędy, 
stąd proponuję to pytanie postawić panu ministrowi. 
W każdym razie generalne przesłanie z wypowiedzi 
na posiedzeniu komisji było takie: w tych warun-
kach, jakie mamy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
stać na to, aby zapewnić osobom pobierającym renty 
i emerytury zaplanowane na marzec 2019 r. podwyżki 
kwot emerytur i rent.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) służb mundurowych – mam tutaj na myśli system 
obejmujący zarówno żołnierzy zawodowych, jak 
i funkcjonariuszy służb mundurowych – ok. 20% 
świadczeniobiorców pobierających świadczenia 
z tego systemu uzyska korzyść na wprowadzeniu 
tego rozwiązania.

Jeżeli chodzi o osoby uprawnione do rent so-
cjalnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych  
– bo to rozwiązanie jest adresowane również do osób 
pobierających właśnie te świadczenia, które nie mają 
charakteru ubezpieczeniowego – to rozwiązanie to 
obejmie 100% świadczeniobiorców. Wszystkie osoby 
uprawnione do rent socjalnych oraz zasiłków i świad-
czeń przedemerytalnych skorzystają na tym rozwią-
zaniu w większym stopniu aniżeli wówczas, gdyby 
w odniesieniu do tych osób zastosowano mechanizm 
wyłącznie procentowej waloryzacji świadczeń eme-
rytalno-rentowych. Gdybyśmy te wszystkie katego-
rie świadczeniobiorców zsumowali, to moglibyśmy 
powiedzieć, że 65% świadczeniobiorców uzyska ko-
rzyść w wyniku wprowadzenia tego mechanizmu 
korygującego uniwersalny mechanizm waloryzacji 
świadczeń emerytalno-rentowych.

Myślę, że warto powiedzieć również o kosztach 
tej operacji, która nas czeka 1 marca 2019 r. Biorąc 
pod uwagę prognozowany wskaźnik waloryzacji pro-
centowej, czyli 103,26%, można powiedzieć, że koszt 
samej takiej waloryzacji procentowej szacujemy dzi-
siaj na kwotę ok. 6 miliardów 886 milionów zł. Jeżeli 
dodamy do tego koszt uzupełnienia tego mechanizmu 
waloryzacji procentowej o gwarantowaną podwyż-
kę na poziomie 70 zł, a ten koszt wynosi 1 miliard 
495 milionów zł, to koszt operacji, która czeka nas 
1 marca 2019 r., łącznie wyniesie 8 tysięcy 381 zł…

(Głos z sali: Milionów.)
…milionów złotych oczywiście…
(Głos z sali: Miliardów.)
8 miliardów… Powtórzę: 8 miliardów 381 milio-

nów zł.
Myślę, że warto powiedzieć również o pewnych 

dodatkowych elementach towarzyszących propono-
wanemu rozwiązaniu. Takim dodatkowym elemen-
tem, o którym już notabene wspominałem, jest pro-
pozycja podwyższenia kwot najniższych świadczeń 
emerytalno-rentowych. Najniższe emerytury, zgodnie 
z tą ustawą, wzrosną do 1 tysiąca 100 zł. W takim 
samym zakresie wzrosną najniższe renty z tytu-
łu całkowitej niezdolności do pracy. Przypomnę,  
że te świadczenia dzisiaj wynoszą 1 tysiąc 29 zł 80 gr, 
a więc mówiąc o 70-złotowej podwyżce dla świad-
czeniobiorców otrzymujących emerytury i renty  
na poziomie niższym niż 2 tysiące 147 zł 30 gr, nie 
byłem do końca precyzyjny, dlatego że osoby, któ-
re otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe na 
poziomie minimalnym, uzyskają wzrost świadczeń  
o 70 zł 20 gr. Jeżeli chodzi o kwoty najniższych rent 

swego rodzaju korekta, uzupełnienie uniwersalnego 
mechanizmu waloryzacji świadczeń emerytalno-ren-
towych. Według prognoz dotyczących wskaźników 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2018, 
jak również według prognoz dotyczących wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018 – są to  
2 parametry, które wpływają na wysokość tego wła-
śnie uniwersalnego mechanizmu waloryzacji zapi-
sanego w ustawie emerytalno-rentowej – przyszło-
roczna waloryzacja wyniesie 103,26%. Taki jest, 
podkreślam, prognozowany wskaźnik waloryzacji. 
Jeżeli chodzi o rzeczywiste parametry, które wpły-
wają na wskaźnik waloryzacji – tzn. wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, jak również wskaź-
nik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018  
– to te rzeczywiste parametry będą znane na przeło-
mie stycznia i lutego i wówczas będziemy wiedzieć, 
jak wysoki będzie wskaźnik waloryzacji procentowej.

Niezależnie od wysokości tego wskaźnika pro-
ponujemy w tej ustawie, aby kwoty świadczeń eme-
rytalno-rentowych objętych tym mechanizmem wa-
loryzacji wzrosły o kwotę co najmniej 70 zł. Jest to 
rozwiązanie adresowane do osób uprawnionych do 
świadczeń emerytalno-rentowych relatywnie niż-
szych, ten tzw. próg określający kategorie osób, do 
których to rozwiązanie jest adresowane, które skorzy-
stają na zastosowaniu tej gwarancji podwyżki kwoty 
świadczenia w ramach mechanizmu waloryzacji, jest 
określony na poziomie 2 tysięcy 147 zł 30 gr. Według 
dzisiejszych prognoz dotyczących wskaźnika procen-
towego waloryzacji osoby otrzymujące świadczenia 
emerytalno-rentowe na poziomie niższym aniżeli 
2 tysiące 147 zł 30 gr uzyskają podwyżkę świadczenia 
na poziomie wyższym, aniżeli wynikałoby to z zasto-
sowania tego procentowego wskaźnika waloryzacji.

Jeżeli chodzi o krąg osób, świadczeniobiorców 
wyrażony w procentach, którzy skorzystają na wpro-
wadzeniu tej gwarantowanej kwoty podwyżki świad-
czenia emerytalno-rentowego, to w ramach systemu 
powszechnego ubezpieczenia społecznego, którego 
administratorem jest ZUS, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, to rozwiązanie będzie dotyczyć 61% 
świadczeniobiorców.

Jeżeli chodzi o osoby objęte systemem emerytal-
no-rentowym rolniczym, struktura dotycząca wyso-
kości świadczeń emerytalno-rentowych finansowa-
nych z KRUS jest taka, że to rozwiązanie przyniesie 
korzyść właściwie wszystkim emerytom i rencistom 
pobierającym świadczenie w ramach systemu rol-
niczego. 100% świadczeniobiorców pobierających 
świadczenia w systemie rolniczym skorzysta na tym 
rozwiązaniu.

Jeżeli chodzi o osoby uprawnione do emerytur 
i rent w systemie zaopatrzenia emerytalno-rentowego 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) dochody firm i dużo większy wzrost średniej pła-
cy, to, co proponuje rząd, jest o połowę mniejsze, 
nawet więcej niż o połowę mniejsze. To właśnie 
przedwczoraj Główny Urząd Statystyczny pokazy-
wał, że płace wzrosły rok do roku o 7,7% i przekro-
czyły 4,5 tysiąca zł, podczas gdy tutaj te wzrosty, 
razem z tymi 70 zł dla grup w najtrudniejszej sytu-
acji, łącznie wyniosły zaledwie nieco ponad 3,6%. 
Emeryci należą do osób niezamożnych. Ich wydatki, 
zwłaszcza na leki, są ogromne, a w dalszym ciągu 
płace rosną zdecydowanie szybciej aniżeli emery-
tury. Te nożyce się rozwierają i z całą pewnością, 
w porównaniu do pracujących, sytuacja emerytów 
się pogarsza.

Weźcie państwo też pod uwagę to, że z tych 3,6% 
aż 2,3% zabierze inflacja. Cóż zostanie? Co to realnie 
jest? A więc nazwijmy rzecz po imieniu: te pieniądze, 
które trafią do kieszeni emerytów, są małe, symbo-
liczne. Nie wyrówna tej niesprawiedliwości, jaką jest 
ta potężna różnica, tak mały stopień zastąpienia.

Pan minister mówił oczywiście na posiedze-
niu komisji, że jest dobra sytuacja na rynku pracy  
i że jest dużo łatwiej o pracę dla emerytów, rencistów. 
Ale pamiętajmy też, że jedynie 1/3 z nich pracuje.  
To troszkę więcej niż poprzednio, ale wskaźnik 
aktywności zawodowej emerytów i rencistów jest 
jednym z niższych w Europie i kształtuje się w gru-
pie 50+ na poziomie zaledwie 33,2%. No, jest tu 
niewielki wzrost.

I tutaj trzeba powiedzieć, że to pokazuje, że de-
cyzja o cofnięciu reformy emerytalnej, o przywróce-
niu niższego wieku emerytalnego, fatalnie odbija się 
i będzie się odbijała na sytuacji materialnej emerytów 
i rencistów. A dłuższa praca to oczywiście… Pan 
minister się zgadza i mówi: no, można pracować. 
Dlaczego? Bo dłuższa praca to wyższe świadcze-
nia, wyższe składki do ZUS, a więc szansa na wyż-
szą waloryzację, nawet dla tych, którzy nie pracują. 
A tymczasem właśnie w momencie, kiedy mamy tak 
dobrą sytuację na rynku pracy, państwo zrobiliście 
ruch w drugą stronę. No i mamy do czynienia z taką 
oto sytuacją, że 2/3 emerytów nie pracuje.

Proszę państwa, czy można by było zrobić wię-
cej? W moim przekonaniu zdecydowanie tak. Nie 
wiem, za ile lat – może za kilkanaście, może za kilka 
– powtórzy się taki fantastyczny zbieg dobrych oko-
liczności. Rzeczywiście zatrudnienie jest wysokie, 
rzeczywiście koniunktura jest rozgrzana, rzeczy-
wiście sytuacja ZUS jest dużo lepsza niż kiedykol-
wiek. Na posiedzeniu komisji dostałem wiadomość, 
że w okresie styczeń – październik wzrost przycho-
dów ZUS wyniósł 9,2%, co w przeliczeniu na zło-
tówki oznacza prawie 13 miliardów. A pan minister 
nam tutaj mówi, że przez cały rok – wielka sprawa, 
wielki wysiłek – wydamy właśnie z tego, z tych pie-
niędzy przyszłorocznych, 8,4 miliarda. Tak więc 

z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to świad-
czenia te wzrosną do 825 zł. A jeżeli chodzi o wy-
sokość świadczenia przedemerytalnego po wprowa-
dzeniu tych zmian, to świadczenie to będzie wynosić 
1 tysiąc 140 zł 99 gr.

Ustawa zawiera również przepis nowelizujący 
ustawę z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych, i przewiduje podwyższe-
nie podstawy wymiaru renty inwalidzkiej właśnie 
dla inwalidy wojennego lub wojskowego do kwoty 
2 tysięcy 629 zł 17 gr. Bardzo dziękuję.

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 senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pra- 
cy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Pań-
stwo Senatorowie!

Za chwilę święta, już pewnie o nich myślimy. 
Myśli o nich także ogromna rzesza emerytów i ren-
cistów. I jako że przed świętami obradujemy my, to 
można by żartobliwie zacząć to wystąpienie od tego, 
że mamy dla nich jedną dobrą i kilka niedobrych 
informacji.

Niedobra jest taka, że więcej pieniędzy w port-
felach pojawi się na święta, tyle że nie na te święta, 
jak obiecano, bo żadnego dodatku w postaci 500+ się 
nie przewiduje. Tego nie będzie. I to było oszustwo, 
obietnica bez pokrycia.

Druga informacja jest taka, że chociaż rzeczywi-
ście te wzrosty, o których mówił pan minister – i to 
jest ta dobra informacja – są większe niż w innych la-
tach, to jednak daleko odbiegają od tego, co się dzieje 
dookoła, we wszystkich innych grupach, zwłaszcza 
w grupie pracowników, którzy dostają dużo więcej, 
wzrosty są tam dużo większe.

Drodzy Emeryci, pauperyzacja, czyli zubożenie 
będzie postępowało. W porównaniu do pracowni-
ków, którzy wypracowali ciężką pracą dużo wyższe 
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(senator M. Augustyn) Trzeba na przyszłość pomyśleć prawdopodobnie 
o innym mechanizmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wiele smutnych słów i pesymistycznych padło 

przed chwilą, więc postanowiłem jednak zabrać głos.
Rząd przygotował ustawę, która podwyższa mini-

malne emerytury, podwyższa minimalne renty, sze-
reg innych świadczeń, tych najniższych świadczeń, 
które rzeczywiście są przedmiotem naszej wspólnej 
troski, mimo że przecież mówimy tutaj o walory-
zacji, a nie o jakimś zasadniczym podwyższaniu 
świadczeń…

System emerytur i rent, który mamy, jest od wielu 
lat. To nie jest nic nowego, rząd Prawa i Sprawiedliwości 
nie wprowadził tych zasad. On trwa od bardzo dawna 
i trudno się spodziewać, że w jakimś momencie, tak 
z dnia na dzień, zmienimy go w coś, co może było-
by naszym marzeniem, ale nie daje się zrealizować  
ze względu na środki, które są ograniczone.

Tutaj przy okazji usłyszeliśmy sporo dywagacji 
na temat dobrego stanu czy dobrej sytuacji Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. No, to jest oczywiście 
coś, co cieszy, ale też trzeba być świadomym odpo-
wiedzialności za to, co będzie dalej. Wiemy dobrze, 
że nic, co nas otacza – przynajmniej z tych rzeczy 
materialnych – wieczne nie jest, więc koniunktura 
na rynku pracy, a także rosnące wynagrodzenia to 
nie jest coś, co jest gwarantowane raz na zawsze. 
Trzeba być świadomym tego, że wydając pieniądze 
z zasobów, którymi dysponujemy dzisiaj, i jednocze-
śnie zapewniając, że poziom świadczeń będzie przez 
długie lata – no, praktycznie zawsze – co najmniej 
taki, a w przyszłości może nawet wyższy, podejmu-
jemy zobowiązania, przed którymi wielu ekspertów 
nas ostrzega. I trzeba jednak docenić odpowiedzial-
ność rządu, który po prostu w sytuacji, która jest 
dobra, jest stabilna, robi to, na co nas stać. Można 
powiedzieć: aż tyle i tylko tyle. Pewnie marzenia są 
powyżej tego, ale tych marzeń w całości po prostu 
zrealizować się nie da.

Ja myślę jednak, że naprawdę warto zauważyć 
i ucieszyć się z tego, że sytuacja osób pobierających 
świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
po prostu będzie lepsza. Należy zauważyć tutaj wy-
siłek zarówno Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak 
i rządu, którzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
tych grup. Myślę, że to jest coś, co należy po prostu 
docenić. Dziękuję bardzo.

to nie jest żaden cymes, to nie jest żadne nie wiem 
co. To jest coś zdecydowanie poniżej możliwości, 
poniżej oczekiwań, poniżej konieczności. Dlatego 
uważam, że trudno być zadowolonym z tego, co pro-
ponuje rząd w tym zakresie, bo można i powinno się  
zrobić więcej.

O tym, jak zła jest sytuacja emerytów, mówił pan 
minister. On mówił o tym w sensie pozytywnym, 
że ten dodatek w wysokości 70 zł przypadnie 65% 
wszystkich emerytów. Ale jest to zarazem informacja 
dla nas wszystkich o tym, jak niskie są emerytury, 
bo wtedy, kiedy myślimy o tym, żeby pomóc tym 
z najniższymi świadczeniami, okazuje się, że jest to 
65% wszystkich emerytów.

Dlatego uważam, że stojąc – że tak powiem – tutaj 
w prawdzie, tzn. uwzględniając to, jak sytuacja wy-
gląda, biorąc pod uwagę inflację, biorąc pod uwagę 
wzrost płac, dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych… Wszystko to razem powoduje, że o tę 
radość przed świętami i na nowy rok w emeryckich 
gospodarstwach, szczególnie tych jednoosobowych, 
będzie trudno. Jeśli potwierdzi się to, co dzisiaj  
na posiedzeniu komisji gospodarki usłyszeliśmy,  
że wprawdzie nie od 1 stycznia, ale w niedługiej 
perspektywie te wnioski o podwyżkę cen energii 
będą musiały zostać rozpatrzone i prawdopodobnie 
zostaną rozpatrzone pozytywnie, to jeszcze sporo 
z tego trzeba będzie przeznaczyć na bieżące rachunki,  
na zapłacenie wyższych cen.

Najbardziej boli to, że poniżej tego progu, je-
śli chodzi o najniższe emerytury – jak mówił pan 
minister, informował nas na posiedzeniu komisji  
– są 183 tysiące osób. I to są ci, którzy niestety tych 
70 zł nie dostaną, tylko dostaną procentową podwyż-
kę. Szkoda, że odrębnie jakoś i dodatkowo nie uregu-
lowano sytuacji tych osób. Jest bardzo dużo powodów, 
dla których znalazły się one w takiej sytuacji, i warto 
było przy tej okazji, kiedy intencją rządu była pomoc 
najmniej uposażonym, zrobić ten ruch i tę niewielką 
w stosunku do całej grupy emerytów populację też 
objąć tymi wyższymi, chociażby o 70 zł…

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

Właśnie kończę.
…Podwyżkami.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dobrze.)
Puentując, chciałbym powiedzieć, że cieszy to, co 

jest, ale zostańmy z takim przekonaniem, że emeryci 
należą do zdecydowanie biedniejszej części polskie-
go społeczeństwa, że doganianie tego, co się dzieje 
z płacami, nie postępuje, a nawet te nożyce, mimo 
podwyżek, będą się rozwierać.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze.)
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ministra – która przełoży się na poprawę poziomu 
życia, niewielką przecież, ale poprawę życia wielu 
milionów świadczeniobiorców. Liczę na to, że ten 
rodzaj waloryzacji będzie utrzymywany. On będzie 
nadal przedmiotem dyskusji, bo w perspektywie kil-
ku najbliższych lat może doprowadzić do tego, że te 
świadczenia zostaną nieco wyrównane. W odczuciu 
społecznym jest tak, że ci, których świadczenia są 
dosyć wysokie, nawet jeśli ich waloryzacja będzie 
tylko waloryzacją procentową, i tak mają stosunkowo 
wysokie te świadczenia. Wielu Polaków uważa, że 
sprawiedliwiej byłoby, gdyby pulę, jaką rząd prze-
znacza na waloryzację, podzielić w całości kwotowo. 
Często używają takiego kolokwialnego określenia, 
że świadczeniobiorcy – emeryci i renciści – żołądki 
mają takie same. Ja w pewnym sensie podzielam ta-
kie podejście. Uważam – oczywiście wiedząc też, ile 
wymagałoby to pracy i dyskusji – że takie podejście 
i kierunek, który nakreśliła pani minister Rafalska, 
są właściwe. Sądzę też, że to jest droga do tego, aby 
w miarę szybko – mówił o tym również pan senator 
Augustyn – wyrównać dysproporcje, które od lat to-
warzyszą tej części naszego społeczeństwa. Części, 
która oczekuje na waloryzację poprawiającą w sposób 
bardziej ewidentny ich los, czyli tych właśnie świad-
czeniobiorców.

Liczę na to, że tegoroczna, a właściwie ta, która na-
stąpi od marca, waloryzacja wskaże pewne kierunki, 
którymi trzeba pójść. To jest jeszcze szereg działań, 
jakie z całą pewnością rząd Prawa i Sprawiedliwości 
podejmie, dlatego że dysproporcje wciąż występują-
ce między Polską a krajami zachodnimi nie dotyczą 
tylko i wyłącznie sfery płacowej, ale też sfery poza-
płacowej, do której należą świadczenia emerytalno-
-rentowe. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję dla porządku, że senator Łukasz 

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

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1040, a spra-

wozdanie komisji – w druku nr 1040 A.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I bardzo proszę, pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Słuchając pierwszego wystąpienia, można by 

odnieść wrażenie, że rząd pana premiera Mateusza 
Morawieckiego wręcz zaszkodził świadczeniobior-
com, podejmując takie, a nie inne decyzje co do wa-
loryzacji świadczeń. Jest zgoła inaczej. O ile dobrze 
kojarzę, na przestrzeni wielu lat jest to dopiero trzecia 
tego typu waloryzacja, rewolucja, która uwzględnia 
ten pojawiający się od bardzo dawna postulat, żeby 
następowała waloryzacja jeśli już nie czysto kwo-
towa, to przynajmniej właśnie o takim charakterze 
mieszanym.

Ja bardzo za tę waloryzację dziękuję, dlatego 
że ona pokazuje, że można wypracować rozwią-
zania, które wychodzą naprzeciw – oczywiście nie 
w wymarzonym zakresie – oczekiwaniom i samych 
świadczeniobiorców, i strony społecznej, chociażby 
Rady Dialogu Społecznego. Pani minister Rafalska 
jest w stałym kontakcie z tym gremium i to właśnie 
również dzięki dyskusjom w tym gremium takie, a nie 
inne decyzje zapadły.

Trzeba mieć tutaj na uwadze również efekt skali. 
Pan minister mówił o tym, że nawet takie przecież 
niewielkie kwotowo podwyżki i waloryzacje urastają 
do dosyć istotnych kwot, ale jednocześnie wskazują 
na to, jak jeszcze wielu świadczeniobiorców jest po-
niżej pewnego progu, który zaczynamy już uznawać 
za pewną normalność.

Była tutaj też mowa o tym, że płace wzrastają, 
można powiedzieć, praktycznie 2-krotnie szybciej 
procentowo niż pozostałe świadczenia, szczególnie 
te z funduszu świadczeń. To prawda. To jest symp-
tomatyczne dla naszego rozwoju gospodarczego. 
Trzeba też z tego się cieszyć, bo przecież taki roz-
wój gospodarczy, wzrastająca liczba miejsc pracy, 
podwyższające się systematycznie wynagrodzenia 
w wielu gałęziach naszej gospodarki – wszystko to 
doprowadza do tego, że cały nasz system jest również 
wzmocniony konkretnymi pieniędzmi.

Trzeba też wziąć pod uwagę to, że troską rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości i generalnie Prawa 
i Sprawiedliwości jako tego, kto 3 lata temu wziął 
odpowiedzialność za państwo, było również to, 
żeby obniżyć wiek emerytalny. To w tej sferze, je-
żeli chodzi o poprawę życia Polaków – szczególnie 
tych, którzy mają już ponad 50, ponad 60 lat – jest 
niezwykle istotne, ale też wymaga tego, żeby to 
wspierać konkretnymi kwotami. Pozytywnie odbie-
ram tę decyzję – podziękowania kieruję na ręce pana 
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(wicemarszałek M. Koc) kwatery. I tylko to jest wykreślone, reszta tego zdania 
pozostała taka sama. 

Chciałbym wiedzieć, jakie jest tego uzasadnie-
nie. Jak rozumiem, jeżeli ktoś zajmował mieszka-
nie, miał przydział, i nie zwolnił tego mieszkania… 
Jeżeli pojechał gdzieś w delegację i tam pracował, to 
zapewniano mu kwaterę przez okres do 2 lat, żeby… 
I ma to mieszkanie, które zajmował. Powyżej 2 lat 
oznacza, że to może być 5 lat, 10 lat – nie ma ograni-
czenia – czy 15 lat. Ja chciałbym wiedzieć, jakie było 
uzasadnienie tej zmiany. Do tej pory było tak, że nie 
dłużej niż 2 lata, a teraz żadnych ograniczeń nie ma. 
Czy państwo na ten temat dyskutowaliście? Jakie było 
uzasadnienie tej zmiany? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Mioduszewski:

Panie Senatorze, nie było takiego pytania na po-
siedzeniu komisji, dyskusji na ten temat też nie było. 
Zakładam, że po prostu są przypadki, że ta służba 
w innej miejscowości trwa powyżej 2 lat, i dlatego tak 
to uregulowano. Ta ustawa jest korzystna dla funk-
cjonariuszy – ci, którzy są już w tej chwili, że tak 
powiem, na jakiejś delegacji w innej miejscowości, 
skorzystają, bo ich ta ustawa obejmie. To będzie ko-
rzystne dla nich.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Jest z nami przedstawiciel rządu, pani minister 

Renata Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew-
nętrznych i Administracji Renata Szczęch: Tak.)

Proszę bardzo, Pani Minister. Zapraszam na mów-
nicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Andrzeja Mioduszewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 6 grudnia 2018 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o Policji; druk nr 1040.

Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów umoż-
liwiających pokrycie przez Policję kosztów tymcza-
sowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do 
innej miejscowości przez cały okres pełnienia służby.

Projekt, przygotowany przez sejmową Komisję 
Administracji i Spraw Wewnętrznych, przeniesienia 
z urzędu policjanta do służby w innej miejscowości 
wiąże się z ponoszeniem kosztów zakwaterowania 
w nowym miejscu pracy. W związku z tym następuje 
konieczność zrekompensowania policjantom dodat-
kowych finansowych obciążeń związanych z tym 
przeniesieniem.

Po rozpatrzeniu ustawy w dniu 18 grudnia 2018 r. 
komisja wnosi: Wysoki Senat raczy uchwalić załączo-
ny projekt uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tak się składa, że ustawy doty-

czące Policji zawsze trafiają do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, a tym 
razem nie trafiły, ta i następna. Moje pytanie do pana 
dotyczy tego, czy rozmawialiście na temat… Jak pan 
przed chwilą powiedział, ustawa jest bardzo krótka, 
zawiera praktycznie 1, 2 zdania, że policjantowi prze-
niesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, 
jeżeli nie zwolnił zajmowanego lokalu w poprzedniej 
miejscowości, przydziela się kwaterę według przy-
sługujących norm. Wykreślono wyrazy: nie dłużej 
niż przed 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej 
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) Czy ktoś z państwa pragnie…
Senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Absolutnie zga-
dzam się z ratio legis ustawy, ale mam pewien pro-
blem z odczytaniem treści artykułu przejściowego, 
tzn. art. 2. Jak mamy rozumieć ten artykuł? To, co 
pani powie, będzie potem wykorzystywane także 
w warstwie faktycznej, tj. w realizacji tej ustawy. 

Otóż czy dotyczy to policjantów przeniesionych do 
innej miejscowości, funkcjonariuszy, którzy powin-
ni otrzymywać ten dodatek – czy to zwrot kosztów  
– od teraz, czy też… Czy od momentu, kiedy zosta-
li przeniesieni? Dam przykład, bo tak może będzie 
prościej. Ktoś jest już od 5 lat poza stałym miejscem 
zamieszkania, z czego przez 2 lata dostawał środki. 
Czy teraz zacznie dostawać te środki, ten zwrot, od 
tego momentu, czy też dostanie je też za te 3 lata 
wstecz, za ten czas, kiedy nie dostawał środków? Bo 
kogoś takiego ustawa oczywiście dotyczy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

Myślę, że… Chcę jasno określić regulacje. Prze-
pisy przejściowe nie odnoszą się do regulacji czy do 
zawartej z funkcjonariuszem umowy na okres przed 
wejściem w życie ustawy, tylko czasu pełnienia obo-
wiązków w miejscowości, do której został przeniesio-
ny. W ten sposób będą zawarte nowe porozumienia 
z funkcjonariuszami, którzy pełnią swoje obowiązki 
i będą je nadal pełnić do czasu zakończenia tych obo-
wiązków w miejscowości, do której są przeniesieni.

Senator Jerzy Czerwiński:

Przyznam się, że dalej nie rozumiem. Pani 
Minister, proste pytanie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew-
nętrznych i Administracji Renata Szczęch: Proszę, 
tak.)

Funkcjonariusz jest od 5 lat poza miejscem swego 
stałego zamieszkania. Przez 2 lata według starych 

Pragnę przedstawić uzasadnienie przedłożenia, 
przesłanki, które w opinii resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji znalazły pełne uzasadnienie. 
Chcę przekazać, że aktualne brzmienie przepisu 
art. 96 ust. 4 ustawy o Policji przewiduje, że koszty 
zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzę-
du do służby w innej miejscowości pokrywane są  
ze środków budżetowych Policji nie dłużej niż przez 
2 lata, tak jak zostało to przedstawione. Ustawa pro-
ponuje, aby koszty był pokrywane przez cały okres 
pełnienia służby. 

Ma to swoje uzasadnienie, a chodzi o to, aby poli-
cjanci oddelegowani do innej miejscowości… W szcze-
gólności chodzi tutaj o funkcjonariuszy o wysokich 
kwalifikacjach, funkcjonariuszy Policji, którzy służą 
w Biurze Operacji Antyterrorystycznych, funkcjona-
riuszy, którzy zostali przydzieleni do pełnienia służby 
w innej miejscowości i są, że tak powiem, związani 
okresem wykonywania zadań w tej miejscowości. Jest 
to bardzo istotne ze względu na to, że zadania, w szcze-
gólności te zadania, które wykonują funkcjonariu-
sze, jak wspomniałam, o wysokich kwalifikacjach…  
Bo to rozwiązanie jest kierowane w szczególności  
do tej grupy policjantów, którzy posiadają specjali-
styczną wiedzę w bardzo wąskich dziedzinach – cho-
dzi o, jak wspomniałam, kontrterroryzm, ale w tej 
chwili jest to głównie walka z cyberprzestępczością. 
I rozwiązanie to jest jak najbardziej uzasadnione ze 
względu na to, że nie możemy ograniczyć pokrywania 
kosztów na cele mieszkaniowe wyłącznie do okresu, 
jaki obowiązuje w tej chwili, gdyż zadania związane 
z walką z cyberprzestępczością bardzo często wykra-
czają poza ten okres, trwają dłużej.

Chcę dodać, że wejście w życie projektowanych 
zmian wywoła skutki finansowe w wysokości nie-
spełna 1,9 miliona zł – to jest koszt, który pozwala 
na to, aby kontynuować zadania. W tej chwili ponad 
200, dokładnie 216 funkcjonariuszy jest oddelegowa-
nych do pełnienia swoich funkcji poza miejscowością 
zamieszkania.

Chcę też nadmienić, że zmiany te – co jest bar-
dzo istotne – wychodzą również naprzeciw postula-
tom zgłaszanym przez środowiska funkcjonariuszy 
Policji, a także przez komendanta głównego Policji. 
To tak gwoli uzasadnienia projektu. Bardzo dziękuję, 
Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.
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(senator J. Czerwiński) Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1057, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1057 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji, senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 14 grudnia 2018 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw; 
druk nr 1057 A.

Celem ustawy uchwalonej przez Sejm jest wy-
konanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
14 grudnia 2017 r., sygnatura akt K 17/14.

Regulacja dotyczy dostosowania przepisów zmie-
nianych ustaw w zakresie określenia granic przeszu-
kiwania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokony-
wania kontroli osobistej.

Projekt ustawy został zaproponowany przez sej-
mową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych. 
Regulacje stanowią wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że przepisy pra-
wa karnego oraz kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia, w jakim przewidują przeszukiwanie 
osoby, nie określając granic tego przeszukiwania, są 
niezgodne z konstytucją.

Drugą kategorię przepisów zakwestionowaną 
przez trybunał stanowią przepisy ustaw pragma-
tycznych o Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii 
Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, ustawy o strażach gminnych 
i dawnym BOR, obecnie Służby Ochrony Państwa, 
oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze 
w zakresie, w jakim uprawniają funkcjonariuszy 
do kontroli osób, nie określając granic tej kontroli, 
oraz w zakresie, w jakim nie przewidują sądowej 
kontroli zgodności z prawem dokonywania kontroli  
osobistej.

przepisów otrzymywał zwrot kosztów. Tak? Dobrze 
rozumuję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch: Tak)

Przez 3 lata nie mógł tego zwrotu otrzymywać, 
bo ustawa tego nie przewidywała. I teraz do tych 
funkcjonariuszy, zgodnie z artykułem przejściowym, 
odnosi się zapis: w sprawach dotyczących kosztów 
zakwaterowania policjantów przeniesionych – itd.  
– stosuje się niniejszą ustawę. Są tu 2 możliwości 
i pani musi tutaj zdecydować, czy do takich funk-
cjonariuszy stosuje się tę ustawę od tego momentu, 
czy też stosuje się ją w ogóle do funkcjonariuszy, 
czyli trzeba zwrócić temu przykładowemu funkcjo-
nariuszowi za 3 lata, bo on jest od 5 lat poza stałym 
miejscem zamieszkania. To jest proste pytanie: roz-
wiązanie bardziej korzystne czy mniej korzystne?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, przepisy przejściowe ustawy nie 

mają mocy wstecznej. To świadczenie przysługuje 
funkcjonariuszowi na podstawie przepisów tej ustawy 
do czasu zakończenia przez niego pełnienia obowiąz-
ków w danej miejscowości, tam, gdzie jest przeniesio-
ny. Ta ustawa nie działa wstecz na podstawie przepisu 
przejściowego. Jeżeli, tak jak pan senator wspomniał, 
okres przeniesienia do innej miejscowości wynosił 
5 lat, to na podstawie przepisów starej ustawy poli-
cjant dostawał zwrot jedynie za 2 lata. W tej chwili 
datą graniczną jest data wejścia w życie tej ustawy 
i liczy się okres pełnienia przez funkcjonariusza jego 
obowiązków w danej miejscowości. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Wach. Proszę.
(Głos z sali: Nie, nie. Piotr Wach tu…)
Piotr Florek. Przepraszam.
(Senator Piotr Florek: Nie, dziękuję.)
Przepraszam. Tu siedzi pan profesor. Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
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(senator sprawozdawca A. Mioduszewski) nętrznych i Administracji. Czy pani minister pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew-
nętrznych i Administracji Renata Szczęch: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

(Senator Piotr Florek: Ja się zapiszę do dyskusji.)
Do dyskusji? Dobrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zgodnie 

z k.p.k. są trudności w rozróżnianiu przeszukania 
osoby od kontroli osobistej, że nie określono granic 
tego przeszukania i że jest to niezgodne z art. 41 ust. 1, 
art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. W tej 
ustawie novum jest wprowadzenie uprawnienia dla 
służb w postaci sprawdzenia prewencyjnego. Czyli do 
tej pory było przeszukanie, kontrola osobista, a teraz 
jest jeszcze sprawdzenie prewencyjne. Na kontrolę 
osobistą służy zaskarżenie, czyli zażalenie na kon-
trolę osobistą, można też żądać protokołu z kontroli 
osobistej, czego oczywiście nie można żądać w przy-
padku sprawdzenia prewencyjnego. Sprawdzenie 
prewencyjne ma polegać na manualnym sprawdze-
niu osoby, jej odzieży oraz znajdujących się na ciele 
elementów. Ale w stosunku do osób zatrzymanych 
– i tu przedmówca, sprawozdawca mówił o imprezach 
masowych, np. o meczach piłkarskich, o zgromadze-
niach – doprowadzonych lub konwojowanych spraw-
dzenie prewencyjne może polegać również na, i to 
jest właśnie cały problem, raz, żądaniu zdjęcia przez 
osobę odzieży i obuwia, dwa, zdjęciu osobie odzieży, 
obuwia w przypadku niewykonania żądania, czyli 
jeżeli się nie rozbiorę, nie zdejmę ubrania, to mnie 
rozbiorą, no i dokonaniu oględzin ciała oraz spraw-
dzeniu zdjętej odzieży. Tak wynika z tego… A więc 
ustawa w żaden sposób nie precyzuje, na czym polega 
przeszukanie, o którym jest mowa właśnie w kodeksie 
postępowania karnego, co moim zdaniem… W tym 
zakresie ta ustawa nie wypełnia wskazań Trybunału 
Konstytucyjnego.

Moim zdaniem ta ustawa pogłębia tylko istniejący 
chaos w zakresie dotychczasowych uregulowań. Nie 
chcę teraz podawać i szeroko omawiać przykładów 
co do imprez masowych albo np. co do zgromadzenia. 
W przypadku zatrzymania osoby na zgromadzeniu, 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań jest  
niezbędne do wykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego poprzez określenie zakresu wła-
ściwej ingerencji oraz wprowadzenie sądowej kon-
troli zgodności z prawem dokonywanych czynno-
ści. Podwyższony zostanie standard konstytucyjnej 
ochrony wolności.

Po rozpatrzeniu ustawy w dniu 18 grudnia 2018 r. 
komisja wnosi, by Wysoki Senat raczył uchwalić za-
łączony projekt uchwały. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, novum w tej ustawie jest spraw-

dzenie prewencyjne. Czy mógłby pan powiedzieć, czy 
mówiliście na posiedzeniu komisji, jaka jest różnica 
między kontrolą osobistą a sprawdzeniem prewencyj-
nym? Na czym polega różnica? Dziękuję.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Sprawdzenie prewencyjne jest nową instytucją 

na gruncie ustawowym. Jest ono realizowane na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. W tej 
chwili nie jestem w stanie podać daty wydania tego 
rozporządzenia, ale to na jego podstawie… Proszę 
państwa, żyjemy w czasach zagrożenia i myślę,  
że takie prewencyjne sprawdzanie przy okazji imprez 
masowych, przed wejściem na stadion czy gdzieś nie 
powinno nas jakoś nadzwyczajnie burzyć. A zaskar-
żanie takiej czynności, jak kontrola, przeszukanie 
ubrania czy coś takiego… To nie powinno powodo-
wać zaskarżenia do sądu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Mam pytanie do pani minister Renaty Szczęch, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wew-
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(senator P. Florek) być zatwierdzane przez sądy. Oględziny ciała, nie 
tylko ubrania, ale ciała, czyli człowieka rozebranego, 
nagiego, bo o to chodzi, to nie jest tylko teoria. Tu 
naprawdę musi być kontrola sądowa. I to jest moje 
pierwsze zastrzeżenie.

Ustawa przewiduje, że jeżeli ta osoba nie podda się 
tego typu czynnościom, to będzie do tego zmuszona. 
To dotyczy także zatrzymanych, doprowadzanych… 
no, zatrzymanych na 48 godzin w sytuacji, kiedy 
zatrzymania, doprowadzenia są powszechnie stoso-
wane w przypadku demonstracji, które miały miej-
sce. Państwo myślą, że my się na to zgodzimy, kiedy 
nie ma kontroli sądowej, a kontrola prokuratorska 
jest przecież iluzoryczna? Bo w zasadzie nie sądzę, 
żeby prokurator wydał inną decyzję niż zgodę na te 
czynności, których dokonają policjanci. Zapominamy 
o pewnych historycznych zaszłościach, które powinny 
nas szczególnie uczulać na tego typu sytuacje. Po co 
tego typu działania?

Chcę jeszcze powiedzieć, że tego typu dzia-
łania będą możliwe do podjęcia także przez Straż 
Marszałkowską. Po co? Czy jest konieczne, żeby 
Straż Marszałkowska otrzymywała takie uprawnie-
nia? Przecież dawała sobie radę i daje sobie radę. 
Rozumiem, że stała się Policją i w związku z tym 
pojawiły się psy, pałki itd. I jeszcze takie uprawienia 
otrzymuje? Jest kontrola wejść, jest kontrola pirotech-
niczna realizowana przez dawny BOR, obecny SOP, 
czyli Służbę Ochrony Państwa.

Ale to nie jest rzecz najważniejsza. Najważniejsza 
jest ta sytuacja nierówności prawnej. Jeżeli w wyniku 
kontroli osobistej zostaną znalezione jakieś środki 
pirotechniczne, nóż czy broń, to taka osoba będzie 
miała prawo odwołać się do sądu i zażądać ustale-
nia przez sąd, czy to było zgodne z prawem, czy to 
było potrzebne. A jeżeli nie znajdzie się takich rzeczy 
u osoby zatrzymanej, to ona nie ma prawa odwołać się 
do sądu. No, Pani Minister, może pani wyjaśni dla-
czego. Ta sprawa jest postawiona na głowie. Osoba, 
która chciała dokonać przestępstwa i została ujęta, ma 
prawo do odwołania się do sądu, jeżeli chodzi o prze-
szukanie osobiste, a osoba, która okazała się niewin-
na, takiego prawa nie ma. To jest rzecz skandaliczna, 
kuriozalna. I tu nie chodzi o to, że to jest nierówność 
wobec prawa, że prawo nierówno traktuje te osoby, 
ale o to, że jest to odwrócenie pewnej zasady. Jeżeli 
ktoś jest winny albo chce dokonać przestępstwa, to 
ma określone prawa, a jeżeli nie można mu nic zarzu-
cić, mimo że został zatrzymany i poddany rewizji… 
Nie rewizji osobistej, ale całościowemu oglądowi. 
Czy pani minister wie, jak to się odbywa? Rozebrany 
człowiek musi wykonać kilka przysiadów, pochylić 
się i zagląda mu się w miejsca intymne.

Tego typu działania, które ingerują w jedną z naj-
ważniejszych sfer osobistych, muszą być pod kontrolą 
sądu, i dlatego zgłaszam poprawkę, która to reguluje. 

kiedy będzie można od niej żądać rozebrania się, je-
żeli taka osoba się nie rozbierze, to można będzie 
rozebrać tę osobę, dokonać oględzin. I na to nie ma 
żadnego zażalenia, nic nie można zrobić. Zostanę 
zatrzymany, dziękuję, do widzenia. Oczywiście je-
żeli znajdą u mnie broń czy coś, to już jest całkiem 
inna sprawa, bo jeślibym miał coś takiego, to wtedy 
będzie mogła mieć miejsce cała ta procedura zaskar-
żenia itd. A w przypadku sprawdzenia – nie. Tak że 
uważam… To, że była mowa o tym, iż w przypadku 
zagrożenia, jakie mamy, terrorystycznego i innego, 
należy zaostrzać przepisy itd., jest jasne i oczywiste, 
ale zawsze musi być procedura jakiegoś zażalenia, 
odwołania, czegokolwiek. A zgodnie z tym będzie 
można mnie rozebrać, jeśli w jakichkolwiek demon-
stracjach wezmę udział, będzie można zrobić ze mną 
wszystko, oglądać mnie, sprawdzić mnie pod każ-
dym względem i z tego tytułu ja nie mogę nic zrobić. 
W związku z tym uważam, że to nie jest wypełnienie 
wyroku, nie na tym miała polegać ta zmiana. Okazuje 
się, że zamiast precyzować, co to jest przeszukanie, 
jak ono ma wyglądać, dodano do ustawy sprawdze-
nie prewencyjne, a sami państwo widzicie, na czym 
ono będzie polegało, jak może być wykorzystywane. 
Przecież każdy z funkcjonariuszy, którzy będą mogli 
z tego prawa korzystać, dokonuje tych czynności, 
w związku z czym on powinien być odpowiedzialny, 
gdy takie uprawnienia mu się nada.

W związku z tym chciałbym tylko powiedzieć,  
że niestety te zmiany nie są tymi zmianami, na któ-
rych nam wszystkim zależało. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę bar-

dzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Działania, które ingerują w wolność osobistą, takie 

jak przeszukanie osoby, muszą być bardzo oszczęd-
ne i tego typu regulacje muszą być bardzo dokład-
nie zapisane i opisane. Tymczasem ta ustawa, którą 
w tej chwili się zajmujemy, pogłębia istniejący chaos 
uregulowań dotyczących właśnie czynności zmu-
szających do zdjęcia odzieży, dotyczących oględzin 
ciała osoby. Wprowadza się kolejne nazwy tej samej 
czynności, np. sprawdzanie prewencyjne, kontrole 
bezpieczeństwa. Do tego w niektórych przypadkach 
ustawa nie przyznaje możliwości zażalenia do sądu, 
a w sytuacjach pilnych do prokuratora, co wydaje 
mi się także niedobre. Tego typu czynności powinny 
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(senator B. Borusewicz) żenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań 
zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 
organy do celów zapobiegania przestępczości, prowa-
dzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

I to tyle, co chciałem powiedzieć na temat tej usta-
wy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Piotra Florka, o przedsta-
wienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Dziękuję.
Wysoka Izbo!
Ja tak samo jak pan senator Mamątow powiem,  

że to Piotr Zientarski miał być sprawozdawcą mniej-
szości komisji. Niestety, stracił dzisiaj głos i w związ-
ku z tym nie mógłby do państwa przemówić. W tej 
chwili się kuruje i poprosił mnie o to, żebym przed-
stawił państwu sprawozdanie mniejszości. Zresztą ja 
byłem drugą osobą, która ten wniosek składała, więc 
mam legitymację do tego.

Proszę państwa, tempo prac legislacyjnych, jak 
podkreślono na posiedzeniu komisji… Pani legislator 
powiedziała, że przyniosła na posiedzenie tę opinię, 
ale że było za mało czasu, żeby wnikliwie przeana-
lizować ustawę, która jest tak gruba, bo jak widzę, 
proszę państwa, to jest 127 stron. Oczywiście było za 
mało czasu. Ale szczerze mówiąc, powtarzanie tego 
już chyba nie ma sensu, bo skoro dzisiaj państwo, 
procedując nad innym punktem, wprowadziliście cał-
kiem inny punkt bez pierwszego czytania, to o czym 
ja mówię w takim razie. Ten temat zostawię więc od 
razu, proszę państwa, na boku.

I teraz o wnioskach mniejszości. Proszę państwa, 
wnioski mniejszości… Dużo wniosków to są wnioski 
językowe, redakcyjne, ale są również wnioski mery-
toryczne. Pierwszy… Ja tylko powiem o pierwszym 
i powiem ogólnie, bo wniosków mniejszości, proszę 
państwa, w sumie jest 34. Większość to są wnioski, 
które zostały zgłoszone przez… tzn. poprawki zapro-
ponowane przez Biuro Legislacyjne, nie wszystkie, 
ale większość to właśnie te.

Proszę państwa, pierwsza sprawa, pierwsza po-
prawka dotyczy art. 3. W art. 3 jest zapisane, że prze- 

Każde tego typu działanie organów ścigania powinno 
być pod kontrolą sądów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję, 
Pani Minister.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 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 dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1051, 
a sprawdzanie komisji – w druku nr 1051 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
przewodniczącego Roberta Mamątowa, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym zauważyć, że sprawozdawcą komisji 

miał być pan senator Grabowski, ale nie dotarł, dla-
tego pozwolę sobie przedstawić to sprawozdanie.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 14 grudnia 2018 r. ustawie o ochro-
nie danych osobowych przetwarzanych w związku 
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.  
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
18 grudnia komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości ma na celu wdro-
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(senator sprawozdawca P. Florek) przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom, po-
ufności w przetwarzaniu danych w postępowaniach 
prowadzonych przez uprawnione organy.

Przygotowany akt prawny określa zasady i wa-
runki ochrony danych osobowych przetwarzanych 
przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapo-
biegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronio-
nych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a także wykonywania tymczasowego 
aresztowania, wymierzania kar i kar porządkowych 
oraz środków przymusu skutkujących pozbawie-
niem wolności. Określa ponadto prawa osób, któ-
rych dane osobowe są przetwarzane przez właściwe 
organy we wskazanych celach, oraz środki ochrony 
prawnej przysługujące tym osobom. Ponadto określa 
sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych 
osobowych przetwarzanych przez właściwe organy 
w powyższych celach, określa zadania organu nad-
zorczego – jest to prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – oraz formy i sposób ich wykonywania. 
Jednocześnie określa obowiązki administratora da-
nych i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora 
ochrony danych i tryb jego wyznaczania. Określa 
sposób zabezpieczenia danych osobowych, tryb 
współpracy z organami nadzorczymi innych państw 
Unii Europejskiej oraz odpowiedzialność karną za 
naruszenie przepisów tej ustawy.

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości w tych regulacjach 
stanowi pełne wdrożenie do porządku prawnego roz-
wiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu i Rady 
nr 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zarówno dyrek-
tywa, jak i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady – to jest dyrektywa w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, tzw. dyrektywa RODO – w sposób komplek-
sowy i spójny dla całej Unii Europejskiej regulują 
zagadnienia ochrony danych.

Regulacje dopuszczające przetwarzanie danych 
osobowych przez organy władzy publicznej, a także 
ograniczające poszczególne uprawnienia jednostek 
wskazane w art. 51 konstytucji powinny znajdo-
wać jednoznaczną i precyzyjną podstawę w usta-
wie. Chodzi nie tylko o formalne zamieszczenie 
w ustawie przepisu przyznającego organom władzy 
publicznej kompetencje do przetwarzania danych 
osobowych, lecz również o odpowiednią jakość tych 
przepisów. Nie powinny one przyznawać organom 
władzy publicznej nadmiernej swobody decyzyjnej 
w omawianym zakresie, np. poprzez posługiwanie się 
pojęciami nieostrymi czy klauzulami generalnymi, 
a w przypadku, gdy swoboda taka jest konieczna, 
powinien istnieć efektywny mechanizm odwoławczy 

pisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych oso-
bowych i w pkcie 2 jest sformułowanie „przetwarza-
nych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa 
narodowego”. I teraz w ramach tego jest wymienio-
ne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, kto… 
Czyli „w ramach realizacji zadań ustawowych Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego”. A na końcu jest „oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego”. Wniosek dotyczy wykreślenia 
tego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Nie będę tego rozwijał. Na posiedzeniu komisji 
państwo potwierdziliście, że „bezpieczeństwo naro-
dowe” to jest tak szerokie pojęcie, że wszystko w tym 
możemy zapisać, więc dziwię się, że tylko biuro, że 
jeszcze więcej państwo nie dopisaliście. To pierwsza 
uwaga. 

Wszystkie pozostałe są w naszym sprawozdaniu, 
we wnioskach mniejszości, czyli pozostałe 33. O tej 
jednej wspomniałem. Są to, tak jak powiedziałem, 
różne uwagi: i redakcyjne, i językowe, i wnioski me-
rytoryczne. Omówienie zajęłoby mi mnóstwo cza-
su. Proszę o poparcie tych wniosków mniejszości. 
Dziękuję bardzo.

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

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

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Zadaję pytanie pani minister Renacie Szczęch: 
czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie tej 
ustawy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Podstawowym założeniem nowej regulacji jest 

utrzymanie równowagi pomiędzy prawem do pry-
watności a koniecznością zachowania przez Policję 
oraz inne podmioty funkcjonujące w obszarze zapo-
biegania i zwalczania przestępczości, w tym ochrony 
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) możliwością przeprowadzania kontroli przetwarzania 
danych osobowych, wykorzystując w tym celu, co do 
zasady, procedury uregulowane w ustawie o ochronie 
danych osobowych. Rozwiązanie to stanowi dodat-
kowy element gwarancyjny, w maksymalny sposób 
zbliżający oba systemy ochrony danych osobowych, 
a jednocześnie uwzględniający ich specyfikę.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w przypad-
ku naruszenia przepisów o ochronie danych osobo-
wych prezes urzędu w drodze decyzji administracyj-
nej, z urzędu albo na wniosek osoby zainteresowanej, 
będzie mógł nakazywać administratorowi lub pod-
miotowi przetwarzającemu przywrócenie stanu zgod-
nego z prawem, a przede wszystkim w szczególno-
ści usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, 
sprostowanie, udostępnienie lub odmowę udostęp-
nienia danych, zastosowanie dodatkowych środków 
zabezpieczających zgromadzone dane, zabezpiecze-
nie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 
usunięcie danych oraz wprowadzenie czasowych lub 
stałych ograniczeń przetwarzania i przekazywania, 
w tym również zakazu przetwarzania danych. Z kolei 
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o narusze-
nie projektowanych przepisów prezes urzędu, również 
z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, bę-
dzie wydawał administratorowi lub podmiotowi prze-
twarzającemu ostrzeżenie, w którym poinformuje, 
że podjęcie operacji przetwarzania danych nie może 
skutkować naruszeniem przepisów… przepraszam, 
może skutkować naruszeniem przepisów. Dodatkowo 
przewiduje się również możliwość wystąpienia przez 
prezesa urzędu bezpośrednio do inspektora ochro-
ny danych osobowych o dokonanie sprawdzenia 
stosowania przepisów projektowanej ustawy przez 
administratora, którego to administratora powołał. 
Jednocześnie przeprowadzenie tego rodzaju spraw-
dzenia nie będzie wyłączać prezesa urzędu z przepro-
wadzenia również przez niego takiej kontroli. Decyzje 
prezesa urzędu podlegać będą z kolei zaskarżeniu 
do sądu administracyjnego. Osobie, która poniosła 
szkodę lub doznała krzywdy w wyniku czynności na-
ruszającej przepisy ustawy, będzie przysługiwało od 
administratora odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ponadto przedłożona ustawa zawiera przepisy 
o zapewnieniu, że dane osobowe były przetwarzane 
zgodnie z prawem i rzetelnie oraz zostały przetwo-
rzone przy zastosowaniu niezbędnych środków tech-
nicznych i organizacyjnych z uwzględnieniem cha-
rakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz 
oczywiście ryzyka naruszenia praw lub wolności; 
będzie to stanowiło kluczowe zadanie administratora. 
Jednocześnie administrator i podmiot przetwarzają-
cy mają stosować środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobo-
wych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną. W przypadku stwierdzenia, że dane 

umożliwiający realną kontrolę legalności podejmowa-
nych czynności dokonywaną przez niezależne organy, 
w szczególności sądy powszechne.

Z uwagi na to wszystko przepisy ujęte w pro-
jekcie ustawy określają prawa osób, których dane 
osobowe są przetwarzane przez właściwy organy 
oraz ośrodki ochrony prawnej przysługujące tym 
osobom, jak również sposób prowadzenia nadzoru 
nad ochroną danych osobowych, co stanowić będzie 
gwarancję rzetelności ochrony praw obywatelskich. 
Administrator będzie udostępniał m.in. informację 
o nazwie, siedzibie i danych kontaktowych admini-
stratora, a także, w razie potrzeby, danych kontak-
towych inspektora ochrony danych w celu realizacji 
wcześniej wymienionych praw osób.

Prawa osób określone w regulacji to w szczegól-
ności prawo do dostępu do ich danych osobowych, 
przy czym prawo to zostało określone jako udostęp-
nienie lub przekazanie wnioskodawcy kopii danych 
osobowych albo sporządzonego w przystępnej formie 
wyciągu z tych danych. Tak zdefiniowane prawo do-
stępu jest zgodne z wyjaśnieniem zawartym w mo-
tywie czterdziestym trzecim preambuły dyrektywy. 
Ponadto zostało uregulowane prawo do uzupełnienia, 
uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych 
w przypadku, gdy dane takie są niekompletne, nie-
aktualne bądź nieprawdziwe. Jednocześnie regulacja 
zawiera przepisy dotyczące prawa do usunięcia da-
nych osobowych w przypadku, gdy dane te zostały 
zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów 
niniejszej ustawy.

Projektowane przepisy dają osobie, której dane do-
tyczą, możliwość wystąpienia o informacje dotyczące 
m.in. celów, do których mają służyć jej dane osobowe, 
odbiorców danych osobowych, a także możliwość 
wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie 
lub usunięcie danych osobowych bądź ograniczenie 
przetwarzania danych dotyczących tej osoby. Dają 
też prawo do wniesienia skargi, na podstawie przepi-
sów odrębnych, do prezesa urzędu lub innego organu 
sprawującego nadzór w przypadku naruszenia praw 
w wyniku przetwarzania danych osobowych oraz 
uzyskania danych kontaktowych prezesa urzędu lub 
innego organu sprawującego nadzór.

Funkcję organu nadzorczego w ramach tej dyrek-
tywy pełnić będzie prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, który został powołany na podstawie 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Rozwiązanie to przede wszystkim gwa-
rantuje spójność systemu ochrony danych osobowych, 
a przez to ich większe bezpieczeństwo. Jednocześnie 
w regulacji zapewniono w ten sposób niezależność 
organu nadzorczego, stanowiącą nieodzowny element 
całości systemu. Prezes urzędu będzie dysponował 
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) dyrektywy nie powinny mieć zastosowania do prze-
twarzania danych osobowych w toku działalności 
wykraczającej poza zakres prawa Unii Europejskiej. 
Jednocześnie pojęcie działalności wykraczającej poza 
zakres obejmuje czynności w zakresie bezpieczeń-
stwa narodowego, czynności agencji lub jednostek 
zajmujących się bezpieczeństwem narodowym oraz 
przetwarzanie danych osobowych przez państwa 
członkowskie podczas stosowania tych czynności. 
Pragnę również powiedzieć, że realizacja szczegó-
łowo określonych zadań każdego z wymienionych 
podmiotów, które podlegają wyłączeniu, ma na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w różnych 
jego aspektach i zgodnie z zakresem kompetencji 
każdej z wymienionych służb, co przemawia za 
przedmiotowym wyłączeniem z zakresu regulacji 
projektowanej ustawy. Bardzo serdecznie dziękuję.

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

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

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, Pani Minister.
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 jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organi-
zacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1052, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1052 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, 
senatora Macieja Łuczaka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Maciej Łuczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić zmianę ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z organi-
zacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, druk senacki nr 1052.

są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, ad-
ministrator będzie dokonywał ich usunięcia z urzędu.

Zgodnie z ustawą administrator będzie wyznaczał 
inspektora ochrony danych osobowych. Zadaniem 
inspektora będzie m.in. monitorowanie zgodności 
przetwarzania danych przez administratora oraz oso-
by zajmujące się przetwarzaniem danych z przepi-
sami ustawy oraz innymi regulacjami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych, co niewątpliwie będzie 
miało bardzo korzystny wpływ na standardy groma-
dzenia, przechowywania oraz przesyłania danych 
osobowych.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chcę jeszcze dodać, 
że dyrektywa przewiduje możliwość wprowadzenia 
odmiennego reżimu odnoszącego się do postępowań 
karnych. Zgodnie z art. 18 dyrektywy, a także mo-
tywami 20 i 49 preambuły dyrektywy ustawodawca 
krajowy może w taki sposób ukształtować ochronę 
danych osobowych zgromadzonych w toku postepo-
wań o charakterze karnym, aby pozostawało to w zgo-
dzie z krajową procedurą regulującą te postępowania.

Chcę również nadmienić, że ze stosowania przepi-
sów ustawy zostały wyłączone służby specjalne, m.in. 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służba Wywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. Chciałabym podkreślić, że wspo-
mniana dyrektywa 2016/680 w art. 2 ust. 3 lit. a oraz 
w motywie czternastym dopuszcza takie rozwią-
zanie, stanowiąc, że jej przepisy nie powinny mieć 
zastosowania do przetwarzania danych osobowych 
w toku działalności wykraczającej poza zakres pra-
wa Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę powyższe 
czynności w zakresie bezpieczeństwa narodowego, 
czynności agencji lub jednostek zajmujących się bez-
pieczeństwem narodowym, czy też przetwarzania 
danych przez państwa członkowskie podczas tych 
czynności, które wchodzą w zakres zastosowania 
tytułu V rozdziału 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, nie należy uznawać ich za czynności 
wchodzące w zakres tej dyrektywy. Przywołany 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w art. 4 
ust. 2 zdanie trzecie stanowi, że w szczególności 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wy-
łącznej odpowiedzialności każdego państwa człon-
kowskiego. Tutaj pragnę nadmienić, że wyłączenia, 
o których wspominano również podczas posiedze-
nia komisji, dotyczące w szczególności Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, mają zastosowanie w tym 
zakresie, bo, jak wspomniałam, traktat o Unii mówi 
wyraźnie o tym, co to znaczy odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo narodowe, że jest ono w gestii każ-
dego państwa członkowskiego, i jednocześnie, zgod-
nie z przywołanym motywem czternastym, przepisy 
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(senator sprawozdawca M. Łuczak) Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie?
Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam prozaiczne pytanie. Chciałabym, żeby pan 

mnie lepiej poinformował. Nie jestem prawnikiem, 
pan pewno też nie.

(Senator Maciej Łuczak: Nie jestem.)
Jaka jest różnica między umową prawa prywat-

nego a umową prawa cywilnego? Bo chyba jest jakaś 
różnica, skoro wyraźnie to zapisujemy. To jest jedno 
pytanie.

A drugie pytanie dotyczy tego, czy to strona pol-
ska wskazuje tych beneficjentów… może nie benefi-
cjentów, tylko te fundusze powiernicze, które mogły-
by korzystać z tej dotacji, czyli z tych przekazanych 
30 milionów zł. Czy to są podmioty prywatne, czy 
to są podmioty państwowe?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Maciej Łuczak:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, nie jestem w stanie teraz odpowie-

dzieć na to pani pierwsze pytanie, ale postaram się 
uzyskać taką informację i ją pani senator przekazać.

A jeśli chodzi o pytanie drugie, to nie było to te-
matem posiedzenia Komisji Środowiska.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Maciej Łuczak: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Jest dzisiaj z nami pan minister Michał Kurtyka, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Michał Kurtyka: Nie.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na siedemdzie-
siątym czwartym posiedzeniu w dniu 14 grudnia. 
Było to przedłożenie poselskie.

Wysoki Senacie, czego dotyczą zmiany? Zmiany 
dotyczą głównie art. 32 wymienionej ustawy. W do-
tychczasowym art. 32 ustawy ustalona została kwo-
ta 30 milionów na udzielenie w 2018 r. państwom 
rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian 
wykonywanego w ramach realizacji celów konwencji 
klimatycznej za pośrednictwem Zielonego Funduszu 
Klimatycznego lub Funduszu Adaptacyjnego, lub 
w drodze programów pomocy dwustronnej. Zmiana 
art. 32 ma na celu doprecyzowanie sposobu postę-
powania z tymi środkami oraz rozszerzenie zakresu 
beneficjentów wsparcia udzielanego przez Polskę. 
W ust. 1 przywołanego przepisu wskazani są al-
ternatywnie beneficjenci wsparcia, jednak w prak-
tyce zarówno w przypadku Zielonego Funduszu 
Klimatycznego, jak i Funduszu Adaptacyjnego za-
rządzanie, powiernictwo w odniesieniu do środków 
tych funduszy sprawuje Międzynarodowy Bank 
Odbudowy i Rozwoju. W celu uniknięcia wszelkich 
wątpliwości prawnych dotyczących strony, z którą 
byłaby zawierana umowa wsparcia, proponuje się 
skonkretyzowanie, że stroną umowy wsparcia może 
być organizacja powiernicza tych funduszy.

Druga zmiana w art. 32 ust. 1, polegająca na 
dodaniu wyrazów „lub za pośrednictwem innych 
wielostronnych funduszy rozwojowych”, rozszerza 
spektrum możliwych podmiotów, które mogą być 
finansowane ze środków przekazywanych przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej.

Trzecia zmiana w art. 32 ust. 1 ma na celu wykre-
ślenie terminu wskazanego na przeznaczenie środ-
ków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, czyli roku 2018. Dzięki temu 
zostanie wprost określone, że pieniądze, które nie 
zostały przekazane na wsparcie w roku 2018, będzie 
można przekazać także w roku 2019.

Następna zmiana, dotycząca art. 32, to dopisanie 
ust. 5, 6 i 7 – właśnie w tym wspomnianym art. 32 
– zgodnie z którymi wskazane wsparcie będzie nastę-
pować na podstawie umów zawieranych jako umowy 
międzynarodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 
albo jako umowy prawa prywatnego. W przypadku 
zawarcia umowy prawa prywatnego konieczne będzie 
uzyskanie uprzedniej zgody Rady Ministrów.

W posiedzeniu komisji brało udział 6 senatorów, 
5 było za, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Bardzo proszę o przyjęcie wymienionej ustawy 
bez poprawek.
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(wicemarszałek M. Koc) być poinformowana Rada Ministrów. To znaczy, że 
jest założenie, iż wychodzimy z pieniędzmi gdzieś 
na zewnątrz. Musimy więc wiedzieć, jak to wygląda. 
Byłabym wdzięczna, gdyby strona rządowa zechciała 
przekazać nam taką informację, jakie to będą pod-
mioty dysponujące tymi funduszami, gdzie i z kim 
umowy będą zawierane. Uważam, że te pieniądze 
powinny pozostać w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. To takie krótkie 
uzupełnienie mojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Patrzę na salę i widzę, jak bardzo interesuje nas 

to, co w moim przekonaniu jest dla całej ludzkości, 
dla każdego z nas, dla naszych rodzin, śmiertelnym 
zagrożeniem, czyli zmiany klimatyczne. Minął ten 
czas, kiedy powątpiewano w realność tego zagroże-
nia. Dzisiaj wśród wielu osób, od papieża poprzez 
inne duże autorytety, panuje zgoda co do tego, że 
nadmierna emisja gazów cieplarnianych – przede 
wszystkim CO2, ale i metanu – powoduje szybsze 
niż związane z wielkimi przemianami geologicznymi 
i kosmicznymi zmiany klimatyczne, które się doko-
nują na naszych oczach.

W tym samym czasie, kiedy w Katowicach ob-
radowali liderzy wielu krajów – szkoda, że nie ci 
najważniejsi, że tych akurat w Katowicach nie było 
– przedstawiciele organizacji ekologicznych pokazy-
wali raporty wskazujące na to, że czasu, który nam 
pozostał, jest już tak mało, kilkanaście lat. Jeśli w tym 
czasie nie zahamujemy procesów, które od nas zale-
żą, możemy uruchomić mechanizmy, nad którymi 
już nie będziemy w stanie zapanować, przynajmniej 
przy obecnej wiedzy i technice. Dzisiaj przy okazji 
tej ustawy – ona przecież odnosi się do szczytu kli-
matycznego, wyjątkowego wydarzenia, które mia-
ło miejsce w naszym kraju – dotykamy sprawy tak 
bardzo fundamentalnej, że nie wyobrażałem sobie, 
żeby nie wyjść na mównicę i się do tego nie odnieść. 
Oczywiście sprawa ochrony klimatu to jest zbyt po-
ważna sprawa, żeby ją pozostawić w rękach polity-
ków. To, co się wydarzyło w Katowicach, nie jest żad-
nym sukcesem – jest minimum minimorum ledwie 
wyduszonym dzięki negocjatorom polskim, bo mogło 
się skończyć zupełną katastrofą. Do tego nie doszło, 

stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę panią senator Jadwigę 

Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Muszę tytułem usprawiedliwienia powiedzieć, że 

jestem członkiem Komisji Środowiska, ale ponieważ 
równolegle odbywało się posiedzenie komisji samorzą-
du, nie mogłam uczestniczyć w dyskusji nad tym pro-
jektem ustawy. I dlatego chcę kilka słów powiedzieć.

Z jednej strony trzeba by tę ustawę przyjąć, dlatego 
że ona realizuje bardzo ważny cel, tj. wspomożenie 
krajów rozwijających się, które na ochronę klimatu 
potrzebują pieniędzy. Zresztą Polska, tak jak pozostałe 
państwa członkowskie, się na to zgodziła, a więc to 
zobowiązanie powinniśmy wypełniać. Dziwi mnie 
tylko to, że przez ten cały czas nie uruchomiliśmy 
jakichś środków – a przynajmniej nie wiemy o tym, 
że takie środki uruchomiliśmy – skoro zapisano, że 
30 milionów musimy wydać natychmiast, jak najszyb-
ciej. Być może będziemy to kontynuować w roku 2019, 
czyli w czasie, gdy prezydencja Polski będzie trwała.

Z drugiej strony zaniepokoiło mnie – ponieważ 
jest to przedłożenie poselskie – czy za tymi propo-
zycjami nie stoi jakaś grupa lobbystyczna. Dlaczego? 
Otóż Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jest tym podmiotem, który 
może finansować to, co jest nam bardzo potrzebne, 
a w tej chwili potrzebne nam są duże kwoty na nasz 
program ochrony powietrza i walki ze smogiem. 
Dobrze by było, gdybyśmy te 30 milionów przezna-
czyli na potrzeby naszych programów narodowych 
i na poprawę naszych warunków, jeżeli mamy za dużo 
tych pieniędzy.

Poza tym nie rozumiem, dlaczego narodowy 
fundusz ma przekazywać pieniądze tym, którzy, po-
wiedziałabym, kierują tymi funduszami powierni-
czymi. Nie znamy tych, oprócz – jak to się nazywa 
– Funduszu Adaptacyjnego i Zielonego Funduszu 
Klimatycznego… To ma być na inne fundusze roz-
wojowe. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pyta-
nie, komu, jakim podmiotom mogą być te pieniądze 
przekazane. Czy to będą osoby prywatne, czy to będą 
podmioty państwowe, podmioty polskie czy podmio-
ty zewnętrzne? I jak to będzie właściwie wyglądało? 
Tym bardziej że jest tu takie zastrzeżenie: umowy 
prawa prywatnego muszą… o tych umowach musi 
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(senator M. Augustyn) kich pieniędzy, których nie warto by było przeznaczyć 
na tę sprawę. Życzę panu, żeby udało się wam – tak 
jak udało się wam zrobić to minimum minimorum, 
a to jest jakiś sukces, bo mogło być jeszcze gorzej 
– zrobić zdecydowanie więcej i przede wszystkim 
u nas, tutaj w kraju, w Polsce. Możemy na tym wyjść 
dobrze, także ekonomicznie. Nasz Śląsk może być 
pięknym miejscem, powinien być, a nawet, powie-
działbym, musi być. To się należy górnikom za te 
lata, kiedy ich praca wydawała się słuszna, mądra, 
ważna. Zróbmy to!

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

Probierza.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Padły tu przed chwilą bardzo ważne słowa. 

Można powiedzieć, że odezwał się tu, w cudzysło-
wie, obrońca węgla. Muszę panu powiedzieć, że mówi 
się w Europie o tym, że jesteśmy jednym z krajów 
emitujących najwięcej CO2 w Europie. Ale kto to 
mówi? Nasza emisja to jest ok. 1%. Więc niech pan 
o to aż tak się nie martwi. Mówi pan, że nie ma kli-
matu dla ochrony klimatu. A ja powiem, że też nie 
bardzo jest klimat dla wiedzy. Wiedza nie polega na 
tym, że większość naukowców, uczonych coś prze-
głosuje i jakaś prawda stanie się prawdą obiektywną. 
Nie. Nawet jeden może mieć rację w przeciwieństwie 
do pozostałych.

Ale o czym chciałbym powiedzieć? Otóż wspo-
mniał pan o tym, że w Katowicach… No, zaczął pan 
bardzo pesymistycznie, mówiąc, że to prawie klę-
ska. Ja uważam, że szczyt w Katowicach to jednak 
sukces. Nowy sukces. I o czym jeszcze chciałbym 
powiedzieć? Wspomniał pan o autorytetach, które 
były w Katowicach. Ja też byłem w Katowicach, by-
łem w Krakowie, miałem okazję przeprowadzenia 
rozmów z ludźmi z różnych regionów świata. Ich 
podejście – szczególnie osób z krajów rozwijających 
się – jest nieco odmienne od naszego.

Na temat jednego, a nawet 2 autorytetów mogę 
coś powiedzieć. Arnold Schwarzenegger, napraw-
dę autorytet, świetny aktor. On też przyjechał do 
Katowic. Był tam także były wiceprezydent Stanów 
Zjednoczonych Al Gore, noblista z 2007 r. Przyjechał 
powtórnie. Nie miałem okazji słuchać go w ubie-
głym tygodniu w Katowicach, ale wiem, za co dostał 
Nagrodę Nobla w 2007 r. Za książkę, w której napisał 
m.in. o tym, że na Śląsku skażenie środowiska jest 
tak duże, że ludzie, aby przeżyć, muszą zjeżdżać na 
dół do kopalń. To tyle na temat autorytetów. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

ale widać wyraźnie, że na przyspieszeniu ograni-
czania emisji CO2 tym najważniejszym graczom nie 
zależy i żadnego ruchu w tej materii tak naprawdę nie 
będzie. Bo cóż, monitorowanie, pokazywanie tego 
itd. – to są tylko rzeczy, które mogą działać na świa-
domość. Ale tak naprawdę nikt realnych zobowiązań 
już po paryskiej konferencji podejmować nie chce 
i żadnego przyspieszenia w tym zakresie nie będzie, 
za to widzimy przyspieszenie ocieplenia. Wszystkie 
prognozy realizują się szybciej, niż ktokolwiek jesz-
cze nie tak dawno przypuszczał.

Nie ma dobrego klimatu dla ratowania klima-
tu. I chociaż Polska obejmuje teraz przewodnictwo 
w konwencji, to trzeba powiedzieć, i to z całą mocą, 
że w Europie wskazuje się na nas jako na tych, którzy 
z ochroną klimatu radzą sobie gorzej niż inni. Nikt 
nie powie, że my, mając prezydencję, mamy ambicje 
być liderem w tym zakresie, bo w Polsce nie ma kli-
matu dla ochrony klimatu, przynajmniej w obecnym 
rządzie. Przypomnę państwu, bo to się w Senacie 
działo, jak wygląda sprawa OZE i w jak drastycz-
ny sposób ograniczyliśmy możliwości rozwoju tej 
dziedziny. Zresztą dzisiaj… nie dzisiaj, może jutro 
będziemy jeszcze mówić o kogeneracji. I ta ustawa 
budzi też sporo zastrzeżeń. Można by powiedzieć,  
że nawet ostatnie wypowiedzi w obrębie toczących się 
obrad szczytu klimatycznego o trzymaniu się kurczo-
wo węgla, który już, jak się okazuje, rujnuje polską 
energetykę i rujnuje nasze portfele… A my dalej się 
przy tym upieramy. A trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że górnikom potrzebne są pieniądze. Śląskowi po-
trzebny jest dobry program rozwojowy prowadzący 
ku gospodarce 4.0, a nie 4 piętra w dół, bo to nonsens, 
bo to jest przeszłość. Górnicy zasługują na więcej, 
na poważne traktowanie tak jak górnicy w Zagłębiu 
Ruhry. Wciąż tego nie ma.

Uważam, że jesteśmy jeszcze w przededniu 
porządnej naszej krajowej debaty o tym, jaką rolę 
chcemy odegrać w porozumieniu klimatycznym. 
Chciałbym doczekać takiej chwili, kiedy nie formal-
nie prezydencję obejmiemy, ale realnie zbliżymy się 
do pozycji lidera walczącego o czystość naszego po-
wietrza, o klimat, który jest naszym wspólnym ziem-
skim dobrem. A kto nie chce, nie wierzy, naprawdę 
niech poczyta do snu taką niewielką, ale jakże piękną 
książeczkę „Laudato si” papieża Franciszka, która 
w całości poświęcona jest klimatowi. Jak to możli-
we, że w Polsce ci, którzy tak bardzo przyznają się 
do wartości chrześcijańskich, jednocześnie dopusz-
czają się grzechu niszczenia środowiska i mącenia 
ludziom w głowach, że można poczekać, że to nie 
jest najważniejsze.

Dlatego, Panie Ministrze – na posiedzeniu komisji 
mówiłem krótko i tutaj też tym zakończę – nie ma ta-
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Zostały wprowadzone również przepisy dotyczą-
ce postępowania reklamacyjnego. Określono także, 
że roszczenia majątkowe pasażerów przedawniają 
się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, 
a w przypadku, gdy przewóz nie został wykonany  
– od dnia, w którym miał zostać wykonany.

Ponadto wprowadzone zmiany mają na celu dosto-
sowanie ustawy – Prawo lotnicze do prawodawstwa 
unijnego w zakresie nowego rodzaju licencji lotni-
czych, tzw. pilota rekreacyjnego.

Nowe rozwiązania porządkują i doprecyzowują 
także przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg 
statków powietrznych.

Wprowadzono ogólną normę określającą za-
kres dotyczący obiektów zarówno naturalnych, jak 
i sztucznych, w tym obiektów budowlanych, które 
związane są z lotniskami, oraz rozszerzono regula-
cje w zakresie zgłaszania i oznakowania przeszkód 
lotniczych. Dotyczy to m.in. usuwania i przycinania 
drzew stanowiących przeszkody lotnicze.

Szanowni Państwo, procedowana ustawa była 
projektem rządowym. Została przyjęta przez Sejm 
w dniu 14 grudnia br. Za przyjęciem ustawy głoso-
wało 384 posłów, przeciw był 1 poseł, wstrzymało 
się od głosu 4 posłów. 

Ustawa ta nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych  
ze strony naszego senackiego Biura Legislacyjnego. 
I m.in. w związku z tym zwracam się z uprzejmą proś-
bą, aby Wysoka Izba zechciała, zgodnie z wnioskiem 
Komisji Infrastruktury, która jednogłośnie przyjęła 
ten wniosek, przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy pan wiceminister Mikołaj Wild pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jeżeli pan chce, to proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chciałbym powiedzieć, że ta ustawa wprowadza 

nas już do regulacyjnej pierwszej ligi, jeśli chodzi 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję też, że do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego, tj. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny, oraz punktu czternastego, tj. ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o notariacie, przystąpimy drugiego 
dnia obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1050, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1050 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Hamerski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie, 

w imieniu Komisji Infrastruktury, wniosek przyjęty 
na sto pięćdziesiątym drugim posiedzeniu komisji 
w dniu 18 grudnia dotyczący ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu dostosowanie ustawy z 2002 r. 
– Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych 
przepisów Unii Europejskiej. W związku z tym 
w przedmiotowej ustawie zostały wprowadzone 
zmiany, które dotyczą m.in. zasad prowadzenia 
przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontro-
li przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu 
lotnictwa cywilnego. Wprowadzona została również 
możliwość przeprowadzenia kontroli niezapowiedzia-
nych. W trakcie wykonywanej kontroli prezes urzę-
du będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej 
dokonać wstrzymania lub ograniczenia prowadzo-
nej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika 
lotniczego.

Wprowadzone zostały także zmiany w zakresie 
postępowania w sprawach pozasądowego rozwią-
zywania sporów pasażerskich polegające na wpro-
wadzeniu instytucji rzecznika praw pasażerów. 
Rzecznik praw pasażerów będzie prowadził postępo-
wanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania spo-
rów między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, 
organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów. 
Rzecznika praw pasażerów będzie wyznaczał prezes 
urzędu na okres 5 lat spośród pracowników Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego.
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(sekretarz stanu M. Wild) zania, które dotyczą kontroli w zakresie powierzchni 
ograniczających lotniska. To jest zmiana, która jest 
wywodzona z rozporządzenia unijnego, a przyjmu-
jąc ją na gruncie naszej nowelizacji, uogólniliśmy to 
do wszystkich lotnisk. Oczywiście doprecyzowanie 
ogólnych regulacji, które są wskazywane w prawie 
lotniczym, będzie spoczywało na Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego, który mocą ustawy został wyposażony 
w prawo do wydania wytycznych, podobnie jak to jest 
na gruncie europejskim z regulatorem europejskim, 
z EASA. I w tym zakresie troską Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego będzie, aby nie hamowało to rozwoju rów-
nież małych lotnisk.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Czy ta ustawa daje jakieś dodatkowe prawa pasa-

żerom linii lotniczych, czy tylko powołuje rzecznika 
praw, dokładnie rzecznika praw…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Mikołaj Wild: …pasażera.)

…pasażera.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:
Ustawa poprawia sytuację pasażerów na 2 pozio-

mach, zresztą nie tylko pasażerów.
Pierwszy poziom to jest rzeczywiście wspar-

cie, które następuje przy polubownym załatwianiu 
sporów. Bo rzeczywiście jest tak, że bardzo często 
ten niedowład w zakresie polubownego załatwiania 
sporów skutkuje zwiększeniem obrotów firm praw-
niczych. I to są głównie beneficjenci braku systemu 
polubownego rozwiązywania sporów.

I drugi poziom. Ustawa wprowadza uprawnie-
nie dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego do nakładania 
sankcji na te podmioty, które nie przestrzegają prawa 
lotniczego, a zwłaszcza nie przestrzegają obowiązków 
dekodowanych z prawa unijnego. Podam przykład. 
W sytuacji, gdy przewoźnik będzie naruszał zakaz 
lotów nocnych, oczywiście lotnisko nie może nie 
przyjmować przewoźnika, ale jest możliwe nałoże-
nie na takiego przewoźnika, który systematycznie 
narusza zakaz ruchu nocnego, stosownych kar, co 
jest dobre z punktu widzenia mieszkańców obszarów 
otaczających lotnisko. A więc z tej perspektywy jest 
to rzeczywiście urzeczywistnienie tych gwarancji, 
które już istniały.

o prawo lotnicze w Polsce, ale tak niestety jeszcze 
nie jest. Ta ustawa ma na celu nadrobienie pewnych 
zaległości, które mamy, jeśli chodzi o implementację 
prawa unijnego, oraz wprowadzenie przedstawionych 
przed chwilą w referacie rozwiązań, których celem 
jest zapewnienie z jednej strony bezpieczeństwa… 
Ponieważ chcemy budować sektor lotniczy z jednej 
strony na poszanowaniu standardów bezpieczeństwa 
pasażerów, a z drugiej strony – na poszanowaniu praw 
pasażerów. Taki jest cel tej ustawy i temu służą roz-
wiązania, które zostały przyjęte. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Ministrze, może będą pytania do pana, tak 

że niech pan…
(Senator Mieczysław Augustyn: Jest pytanie.)
To zapraszam.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

I pan senator Mieczysław Augustyn zgłasza się 
do zadania pytania.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja nie jestem z tej komisji, nie 

jestem też fachowcem, ale bardzo zabiegałem o to, 
żeby nieduże lotnisko w moim mieście mogło funk-
cjonować. I zdaje się, że udaje nam się wpisać w ten 
europejski i polski trend, że lotniska typu General 
Aviation zaczynają się wreszcie rozwijać. Loty biz-
nesowe są coraz częstsze. 

Proszę mi powiedzieć, Panie Ministrze, czy te 
zmiany pozytywnie lub negatywnie wpływają na 
rozwój tego typu lotnisk, czy nakładają na nie jakieś 
dodatkowe obowiązki. To by mnie interesowało.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:
Standardy wprowadzone przepisami tej ustawy 

to standardy związane z bezpieczeństwem. I tutaj 
oczywiście zawsze jest dylemat, czy postawić na swo-
bodę działalności, czy postawić na bezpieczeństwo. 
Domyślam się, że panu senatorowi chodzi o rozwią-
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– poprosiłbym o odpowiedź na piśmie – jaka jest 
liczba spóźnionych lotów w stosunku do wszystkich 
lotów Eurolotu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Mikołaj Wild: To jest pytanie o LOT czy o Eurolot?)

O Eurolot.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Mikołaj Wild: W tym zakresie rzeczywiście muszę…)
Latam Eurolotem i zauważyłem taką dziwną pra-

widłowość, zaskakującą dla mnie, że w czasie strajku 
loty odbywały się bardzo punktualnie, a po strajku, 
można powiedzieć, wszystko wróciło do normy. I ja 
spotykam się z senatorami, z posłami na lotnisku, 
siedząc tam dodatkowe 40–50 minut.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:
Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście jest kilka 

zagadnień. Po pierwsze, strajk co do zasady nie 
przełożył się, poza odwoływaniem lotów, na funk-
cjonowanie spółki. Moim zdaniem, wymaga podkre-
ślenia fakt, że średnia opóźnień jest poniżej średniej 
europejskiej.

Podczas szczytu lotniczego w Wiedniu, który od-
był się w październiku tego roku, przewodniczący 
agencji Eurocontrol, czyli organu europejskiego za-
wiadującego kontrolą lotniczą w całej Europie, po-
wiedział, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to kolejne 
lato będzie pod kątem opóźnień tak złe jak obecne. 
A jeśli pójdzie źle, to będzie jeszcze gorsze.

Problem polega na tym, że padamy ofiarą opóź-
nień generowanych przez rynki zachodnie. Nasza 
kontrola ruchu lotniczego jest jedną z najefektyw-
niejszych w Europie. Opóźnienia średnio genero-
wane na samolot sięgają u nas 20 sekund na opera-
cję. Dla porównania: gdybyśmy zajrzeli do naszych 
zachodnich sąsiadów, zobaczylibyśmy, że tam wy-
noszą ponad minutę. A więc mamy się tutaj czym 
chwalić, mamy z czego być dumni. Musimy jednak 
zmierzyć się z tym, że niejako dostajemy rykoszetem 
z powodu problemów, z którymi borykają się nasi 
zachodni sąsiedzi i rynki lotnicze na zachód od nas, 
które coraz częściej mierzą się z problemem kongestii  
na niebie, z coraz większym zatłoczeniem na rynku 
lotniczym i z coraz większymi trudnościami. I stąd 
podejmowane są działania również na poziomie 
europejskim. Nie zawsze są to rozwiązania, które 
są korzystne z punktu widzenia polskiego rynku 
lotniczego. Np. ostatnio był formułowany pomysł, 
żeby wszyscy ograniczyli spóźnienia o określony 
udział procentowy, co może jest dobre z punktu 
widzenia gospodarek, które rzeczywiście mają ol-
brzymie opóźnienia. Z punktu widzenia polskiego 
rynku lotniczego to oznacza wzbijanie się naprawdę 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja zadam…)
Kto?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja, jeśli mogę.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zaciekawił mnie ten rzecznik praw pasażera. 

Gdyby pan, Panie Ministrze, powiedział, czy na eu-
ropejskim rynku tego typu funkcje są pełnione i jak 
to wygląda od strony technicznej. Jakie są kompeten-
cje takich rzeczników w krajach Unii Europejskiej, 
jeżeli są tam powołani, a w jakie kompetencje będzie 
wyposażony nasz rzecznik krajowy? To pierwsza 
sprawa.

Druga sprawa odnosi się do kompetencji. Tak na-
prawdę kompetencje co do załatwiania spraw czy 
do ewentualnego polubownego załatwienia spraw… 
Jakie on będzie miał możliwości wywarcia wpły-
wu na ewentualne podmioty, które… Rozumiem, 
że interesantami będą tu osoby prywatne, jacyś tam 
pasażerowie. Tak? Jakie on będzie miał możliwości 
wpływu na te podmioty? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pytał pan senator Grabowski.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:

Jeżeli chodzi o dokładną analizę porównawczą, to 
pozwolimy sobie przedstawić ją na piśmie. Wydaje 
mi się, że będzie to bardziej kompletne i stosowne.

Jeżeli chodzi o źródło, o genezę, to obecnie mamy 
komisyjny organ, który zajmuje się takimi sprawami. 
Powołanie rzecznika ma po prostu służyć pewnemu 
urealnieniu tych gwarancji i przyspieszeniu postę-
powań.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana pytania. Czy pan, Panie Mini-

strze, wie, że Eurolot był w zasadzie bardzo punk-
tualny w czasie strajku, a po strajku przestał być 
punktualny? To są spóźnienia rzędu 40–50 minut. 
Pytanie: czy pan wie i czy może pan powiedzieć 
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(sekretarz stanu M. Wild) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Mikołaj Wild: Dziękuję bardzo.)

…więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Arkadiusza Grabowskiego.

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

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

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

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1056, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1056 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności, pana senatora Krystiana 
Probierza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej o ustawie o Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości. Pozwolę sobie w dalszej czę-
ści używać skrótu: platforma.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ proszę 
bardzo.)

Tak?
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No tak, pro-

szę bardzo.)
Ja mówię poważnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Przejdzie to przez 

gardło?)
No, jakoś przeszło, przeszło.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pozytywnie 

o platformie?)
To się jeszcze okaże.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

Panie Senatorze…)
Otóż na wstępie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

na wyżyny efektywności. Podobnie byłoby, gdyby-
śmy usiłowali optymalizować koszty zarządzania 
ruchem powietrznym, ponieważ również jesteśmy 
jednymi z najefektywniej kosztowo zarządzających 
przestrzenią powietrzną w Europie.

Tak więc ten problem jest problemem ogólno-
europejskim, jednak akurat polscy przewoźnicy, 
ze szczególnym uwzględnieniem tego wskazanego, 
jeżeli odbiegają w tym zakresie od średniej, to na 
korzyść.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

No, dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Mikołaj Wild: Nie wiem, czy to pociesza, ale…)
Czyli nie jest tak, jak ja sądziłem, że Eurolot ma 

w zasadzie samoloty na styk, jeżeli chodzi o połą-
czenia.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Mikołaj Wild: Może…)

Bo wydawało mi się, że te opóźnienia biorą się 
stąd, że nie ma dodatkowych samolotów czy jakby 
jest ich na styk. Wielokrotnie informowali mnie, kiedy 
się pytałem, że po prostu spóźnił się samolot Eurolotu 
z innej trasy, np. z trasy Kraków – Warszawa, lecący 
potem na trasie Warszawa – Gdańsk. Czyli to nie jest 
ten powód, tylko powód zewnętrzny, mający źródło 
poza Eurolotem?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:

Zasadniczym powodem opóźnień są opóźnienia 
związane z zarządzaniem przestrzenią powietrzną 
w Europie, jest to problem ogólnoeuropejski. Ale rze-
czywiście trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o linie 
lotnicze – chociaż jest rekordowy rok, rekordowy 
czas na rynku lotniczym – to rzeczywiście jest tak, 
że siatki linii lotniczych rosną tak szybko, że często 
linie lotnicze nie nadążają z zakupami. Rzeczywiście 
ten przypadek jest bardzo często.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ale nie u nas?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Mikołaj Wild: To są już pytania…)
Dobrze, Panie Ministrze, nie będę pana już dalej 

pytał. No, wyprowadził pan mnie z błędu. Dziękuję 
panu za to.

Dziękuję, Panie Ministrze…
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(senator sprawozdawca K. Probierz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania do pana senatora? Nie widzę 
zgłoszeń.

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

parlamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii.

Czy pan minister Marcin Ociepa pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przed-
siębiorczości i Technologii Marcin Ociepa: Nie, 
dziękuję.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela ministerstwa.

Czy są jakieś pytania?
Ja mam pytanie do pana ministra, więc zapraszam 

na mównicę.
Panie Ministrze, ile będzie kosztować ta funda-

cja, oprócz tych 2 milionów, które będą przekazane 
na fundusz założycielski, jak rozumiem, z budżetu 
państwa? Jeżeli pan minister byłby w stanie mi to 
wyjaśnić, to będę wdzięczny.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii Marcin Ociepa: Tak jest.)

Ile osób zatrudni i ile będzie kosztowała ta fun-
dacja?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiście kwota tego funduszu założyciel-

skiego będzie wynosić 2 miliony zł i ona została 
uwzględniona w kwocie zarezerwowanych środków 
w ustawie budżetowej na rok 2019, w rezerwie celo-
wej. Wskazaliśmy jednak łączną kwotę wydatków 
w latach 2019–2028, czyli na te 9 lat, kwotę rzędu 
236 milionów i 100 tysięcy zł, czyli wychodzi trochę 
ponad 20 milionów zł na rok.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A ilu będzie 
zatrudniała pracowników?)

Panie Marszałku, Wysoki Senacie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, 

że zarząd… Rada będzie zapewne opłacana za po-
siedzenie?)

Tak jest. Nie ma przewidzianego wynagrodzenia 
dla rady.

…Panie Marszałku, jeśli pan pozwoli, powiem 
parę słów na temat tego, czym jest ta Platforma 
Przemysłu Przyszłości i jakie cele przed nią się 
stawia. Otóż celem Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości jest działanie na rzecz wzrostu konku-
rencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie 
ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, 
produktów i modeli biznesowych wykorzystują-
cych najnowsze osiągnięcia z dziedziny automaty-
zacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinfor-
matycznych oraz komunikacji między maszynami 
oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych  
rozwiązań.

Jakie działania, zadania do zrealizowania ma przed 
sobą Platforma Przemysłu Przyszłości? Chciałbym 
przy okazji dodać, że cała ta ustawa liczy 32 artykuły. 
Otóż zadaniami do realizacji są: budowanie świado-
mości przedsiębiorców i promowanie korzyści wy-
nikających z cyfryzacji przemysłu; wspieranie pod-
noszenia poziomu technicznego, technologicznego 
i organizacyjnego; promowanie i wspieranie stosowa-
nia przez przedsiębiorców inteligentnych systemów 
zarządczych; inicjowanie we współpracy z przedsię-
biorcami projektów badawczych ukierunkowanych na 
rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych 
oraz nowych produktów; prowadzenie działalności 
informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorstw 
w zakresie cyfryzacji przemysłu. Oczywiście tych 
zadań jest troszkę więcej. Ja te najważniejsze pozwo-
liłem sobie przedstawić.

W tej ustawie jest też mowa o finansowaniu 
platformy, o organach, statucie i nadzorze, a także 
o wsparciu udzielanym przez platformę. A zatem, 
mówiąc skrótowo, jednym zdaniem, powiem tak: plat-
forma ma wspierać ten rozwój – zgodnie z założenia-
mi gospodarki 4.0, a może i następnymi – głównie 
poprzez szkolenia. Jest to fundacja, a celem fundacji 
nie jest tworzenie zysku.

Pozwoliłem sobie na posiedzeniu komisji powie-
dzieć taką rzecz. Oczywiście to wsparcie jest jak naj-
bardziej wskazane i to bardzo dobrze, że taka plat-
forma powstaje. Myślę jednak, że przede wszystkim 
to same przedsiębiorstwa – firmy, zakłady – muszą 
zdawać sobie sprawę z tego, że bez sięgania do tych 
przyszłościowych rozwiązań nie ma szans na to, aby 
dana firma, przedsiębiorstwo miało przed sobą dobrą 
przyszłość.

Pod rozwagę Wysokiego Senatu poddaję uwagi do 
tej ustawy. Komisja przyjęła 6 poprawek: do art. 7, do 
art. 9 – drobne wyrazy zostały tu dodane – do art. 15, 
16, 28 i do art. 29. To tyle, Panie Marszałku. Gdyby 
były jakieś uwagi czy pytania, to chętnie odpowiem. 
Mam tutaj wsparcie w osobie pana ministra.
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) nam się udało w poprzedniej kadencji umieścić Polską 
Agencję Kosmiczną w Gdańsku. A w tej chwili rząd 
decyduje o tym, żeby ją przenieść do Warszawy. Czyli 
takiej sytuacji pan nie przewiduje? Takiej, że to będzie 
gdzieś indziej, załóżmy, że w Katowicach, a potem 
raptem znajdzie się w Warszawie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, trudno mi 

mówić o tym, co będzie w przyszłości. Ja mogę po-
wiedzieć, że z naszej intencji znalazł się tu zapis, 
który sugeruje umiejscowienie siedziby fundacji poza 
Warszawą, choć nie przesądza tego. Tak że ja też 
nie chciałbym tego przesądzać. I chcę zapewnić, że 
akurat minister przedsiębiorczości i technologii, pani 
minister Jadwiga Emilewicz, jest zwolennikiem zasad 
deglomeracji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jerzy Czerwiński zadaje pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie, czym właściwie ta fundacja będzie 

się zajmować. Czy tylko przepływem pieniędzy od or-
ganów, które będą doradzały, szkoliły, wspierały, czy 
to będą poszczególne, nazwałbym to, przedsięwzięcia 
typu doradztwo, szkolenia itd., czy też będzie tak, że 
fundacja będzie miała pewne zadania własne w tym 
zakresie? Czy fundacja będzie tylko zbiorowiskiem 
pieniędzy, czy też będą tam także osoby, które będą 
w tym zakresie działały?

A jeśli tak, jeśli to ta druga odpowiedź jest wła-
ściwa, to czy te oddziały, które mają być tworzone na 
terenie Rzeczypospolitej, będą miały za zadanie m.in. 
zbliżenie się do przedsiębiorców z danego okręgu 
czy z danego województwa, właśnie w celu lepszego 
zaspokojenia ich potrzeb?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Sena-

torze!

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale za-
rząd…)

A liczba pracowników będzie pozostawiona do 
decyzji zarządu. Tak że ustawa tego nie określa.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem. 
Czyli nie jest określone, ile z tych 20 milionów rocz-
nie może pójść na administrację?)

Nie ma, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Mam jeszcze pytanie dotyczące siedziby. To jest 

nowa instytucja. Dlaczego ta nowa instytucja jest 
powołana w Warszawie, a nie np. w Katowicach? 
Spójrzmy od strony finansowej – przecież Katowice 
na pewno są tańsze niż Warszawa.

(Senator Mieczysław Augustyn: O, dobre pytanie.)
Myślę, że warto powoływać nowe instytucje poza 

Warszawą. To wzmacnia funkcje regionalne, funkcje 
miejskie. W tym przypadku to jest fundacja, która ma 
się zajmować wysokimi technologiami. Czy rozważa-
liście taki wariant, czy to w ogóle nie było rozważane? 
Czy jest taka zasada, że wszystkie nowe instytucje są 
i będą powoływane w Warszawie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku, ja się zgadzam z tym, co pan 

powiedział, dlatego ustawa uchwalona przez Wysoki 
Sejm nie definiuje siedziby. To uległo zmianie, o tym 
będzie się decydować w przyszłości. Ustawa, zapis 
w niej mówi o tym, że wyznaczenie siedziby będzie 
uwzględniało zasadę deglomeracji – to jest bardzo 
istotna informacja – a to znaczy, że prawdopodobnie 
siedziba będzie poza Warszawą.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest taki 
zapis?)

Choć nie chciałbym tego deklarować.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wydaje mi 

się, bo ja tutaj to przeglądałem… Jest w uzasadnieniu?)
Tak, dlatego…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, Panie Ministrze, jeżeli zostanie to 

tak zrealizowane… Mówimy o Katowicach. Senator 
Probierz walczy o węgiel. Myślę, że trzeba także tutaj, 
w takich miejscach, że tak powiem, po prostu osadzać 
wysokie technologie. Nam się udało… Przepraszam, 
bo pan minister zapewne to wie. Senatowi, to znaczy 
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) Oczywiście są przykłady bardzo wymiernych 
efektów tych działań, które dzisiaj nie są podejmowa-
ne. No, np. chodzi o parki maszynowe, o laboratoria 
dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie 
mają potencjału i zasobów, aby posiadać własne labo-
ratoria czy parki maszynowe, i nie mają możliwości 
osiągnięcia dostępu do nich. Fundacja będzie mogła 
tego typu urządzenia udostępniać, będzie mogła udo-
stępnić laboratoria i parki maszynowe.

Co jest istotne, będzie to czyniła z poszanowaniem 
zasad pomocy publicznej, tak by nie złamać tych za-
sad, tak by nie narazić się na jakiekolwiek zarzuty, 
także ze strony Komisji Europejskiej, o niedozwoloną 
pomoc publiczną.

Nie chcielibyśmy wchodzić za bardzo w szczegó-
ły, ale w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, 
że na uczelniach powstają urządzenia, powstają ma-
szyny. I rodzi się pytanie, czy one mogą być później 
udostępniane. Mamy tutaj pewne zaległości do nad-
robienia, jeśli chodzi o prawo. I ta fundacja jest taką 
elastyczną formą prawną, która pozwoli przejmować 
te urządzenia, te maszyny, by następnie udostępnić 
je przedsiębiorcy. To jest tylko przykład tego, jak 
elastycznie fundacja może odpowiadać na potrzeby.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie Mar-

szałku?)
Tak, proszę bardzo. Pan Senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czy dobrze zrozumiałem? Czyli tutaj chodzi głów-

nie jednak o pieniądze, bo do koordynacji tam wielu 
ludzi nie potrzeba. Jeszcze patrzę na kwoty, które są 
zapewnione na kolejne lata, tj. ponad 20 milionów zł 
w każdym roku, a fundusz założycielski obejmuje 
tylko 2 miliony – w porównaniu z tą pierwszą kwotą 
to jest 1/10. Rozumiem, że takimi kwotami fundacja 
będzie mogła operować w ramach realizacji swoich 
zadań, tak? Czy dobrze zrozumiałem?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, takimi lub większymi kwotami, 

dlatego że ustawa przewiduje możliwości pozyski-

Myślę, że to jest pytanie o zasadniczym znacze-
niu, jeśli chodzi o ideę powołania Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości.

Fundacja będzie się koncentrować na koordynacji 
hubów cyfrowej innowacji, standaryzacji, koordynacji 
pracy tych istniejących już ośrodków innowacji, któ-
re mamy na trenie kraju, budowaniu sieci wsparcia, 
budowaniu kompetencji doradczych, a także infor-
mowaniu, demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, 
szkoleniu, inicjowaniu działań budujących i rozwija-
jących komponenty tworzące profil konkurencyjnego 
przemysłu przyszłości, właśnie w duchu tej czwartej 
rewolucji przemysłowej.

A więc odpowiedź jest bardziej złożona. 
Doceniamy to, co mamy w kraju dzisiaj, tzn. sieć 
centrów innowacji. Doceniamy wysiłki izb gospo-
darczych, samorządu gospodarczego. Nie jest on po-
wszechny, a więc w tym sensie nie jest doskonały, jeśli 
chodzi o posługiwanie się akurat tym narzędziem, ale 
warto odnotować, że gdzie indziej w kraju ta aktyw-
ność jest bardzo cenna. Mamy uczelnie wyższe, które 
nie wszystkie w swej masie… Ale mamy uczelnie, 
które zdecydowanie się wybijają, jeśli chodzi o tę 
aktywność. Prowadzone są badania, a także – co jest 
kluczem, w zasadzie clou problemu – istnieją ścisłe 
relacje świata nauki i świata biznesu.

I my zdiagnozowaliśmy bariery, które utrudniają 
tę transformację. Niestety znamy wyniki wszystkich 
badań, znamy rankingi i wiemy, że Polska ma bardzo 
dużo do zrobienia, jeśli chodzi o tę transformację, 
o przygotowanie się do transformacji w kierunku 
przemysłu 4.0. Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli 
chodzi o świadomość samych przedsiębiorców w tym 
zakresie. Zdiagnozowaliśmy, po pierwsze, niską świa-
domość, po drugie, zbyt niski poziom współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki i, po 
trzecie, brak organizacji, która by koordynowała, 
wdrażała i monitorowała przebieg cyfrowej trans-
formacji w Polsce. I to są te 3 problemy, na które ma 
odpowiadać ta fundacja.

To znaczy, że w niektórych przypadkach będzie-
my chcieli wspierać te inicjatywy, te podmioty, które 
już zostały powołane, które już wykazują aktywność 
w tym zakresie, a tam, gdzie ich brakuje, ta fundacja 
z pewnością będzie chciała wypełnić tę lukę.

I nie jest tak, że mówimy tylko o wsparciu finan-
sowym. W ogóle cała ta działalność, co należy pod-
kreślić – to już zostało zresztą powiedziane – nie jest 
nastawiona na osiąganie zysków. Oczywiście, ma 
być udzielane wsparcie, przede wszystkim wsparcie 
o charakterze eksperckim, doradczym, consultingo-
wym. Fundacja nie będzie wypłacać pieniędzy. Ma 
ona tworzyć pewne ramy, ma tworzyć pewną platfor-
mę do nawiązywania tych relacji.
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) korzystać. I w tym sensie odbędzie się to z obopólną 
korzyścią. To znaczy wpiszemy się w to, o czym już 
wcześniej dyskutowano w Wysokiej Izbie, w to, co 
dotyczy np. konstytucji dla nauki, konstytucji dla 
biznesu. Z jednej strony zbyt dużo dorobku nauko-
wego trafia do przysłowiowej akademickiej szuflady, 
a za mało tego dorobku ma zastosowanie, a z drugiej 
strony mamy przedsiębiorców, którzy zbyt rzadko, 
za mało chętnie sięgają po tego typu rozwiązania. 
I platforma ma oczywiście te światy do siebie zbliżyć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Mam jeszcze jedno pytanie, Panie Ministrze. 
Jaki będzie sposób sprawdzania efektów działania 

fundacji? Bo będzie przepływ pieniędzy. Czy oprócz 
nadzoru, nazwałbym go, księgowego – ten nadzór 
będzie sprawował minister – będzie jakiś sposób 
sprawdzania efektywności jej działania? Czy to, jak 
działacie na tym bardzo ważnym rynku – bo wiado-
mo, że chodzi nam o większą innowacyjność gospo-
darczą, w szczególności o nowe technologie – będzie 
w jakiś sposób mierzalne? Czy tylko rada fundacji 
będzie to sprawdzała? Czy przewidujecie państwo 
jeszcze jakieś inne metody czy narzędzia sprawdzenia 
efektywności działania tej fundacji?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, najtwardszym instrumentem bę-

dzie, jak sądzę, Najwyższa Izba Kontroli. Dlatego 
przyjęto taką formułę prawną – i ta formuła prawna 
jest w tym sensie bezpieczna – że fundacja powoły-
wana przez Sejm i Senat jest podmiotem, który będzie 
podlegał kontroli Najwyższej Izby Kontroli badającej 
także efektywność. A odpowiedź taka szersza byłaby 
taka: my wszyscy będziemy to oceniać – wiem, że 
pan senator o to nie pytał – wskaźnikami w postaci 
np. liczby robotów na 10 tysięcy pracowników prze-
mysłowych. Dzisiaj w Polsce to jest siedemdziesiąt 
parę, w Czechach czy na Węgrzech – ponad 100, 
w Niemczech to jest ponad 300 robotów, w Chinach 

wania jeszcze środków zewnętrznych. I to należy 
podkreślić, także jeśli mówimy o nowej perspekty-
wie budżetowej Unii Europejskiej, gdzie te akcenty 
na innowacyjność, na transformację technologiczną 
będą bardzo mocno przesunięte na korzyść celów 
statutowych, które podajemy w ustawie powołującej 
tę fundację. Tak więc tych funduszy może być więcej. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja rozumiem, że fundacja ma się 

zaangażować w różne jakby przestrzenie, oczywiście 
w nowe technologie informatyczne, szczególnie jeżeli 
chodzi o możliwość wsparcia na styku nauka – za-
stosowanie, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii Marcin Ociepa: Tak.)

Czyli chodzi o wyższe uczelnie, instytucje, wyż-
sze uczelnie techniczne itd., tak? Tutaj fundacja wi-
dzi swoje możliwości, jeśli chodzi o działania, które 
będzie realizować.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku, tutaj także. Oczywiście fundacja 

jest przede wszystkim dedykowana przedsiębiorcom. 
To znaczy my chcielibyśmy poprawić wskaźniki, 
chcielibyśmy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby 
po pierwsze – może to zaskakujące, co powiem – 
przekonali się do tego, że ta rewolucja, czwarta rewo-
lucja przemysłowa jest faktem, że to jest przyszłość. 
I myślę, że to, co powiedział pan senator sprawozdaw-
ca, pan senator Probierz, jest niezwykle istotne, że my 
nie mamy ambicji jako rząd, i nie powinniśmy mieć 
takich ambicji, by zastępować przedsiębiorców, tzn. 
my nie możemy skorygować modeli biznesowych, 
my nie możemy nikogo zmusić. Ale widzimy, prze-
glądając te dane, których jesteśmy dysponentami, że 
ta świadomość jest niezwykle niska. Tak więc przede 
wszystkim chcielibyśmy zaadresować tę fundację do 
przedsiębiorców.

Mówimy o tym, że chcielibyśmy przekonać przed-
siębiorców, chcielibyśmy wesprzeć przedsiębiorców, 
zainspirować przedsiębiorców do transformacji tech-
nologicznej, ale tego się nie uczyni bez współpracy 
z uczelniami wyższymi. Dorobek polskich uczelni 
w zakresie automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, 
sztucznej inteligencji i internetu – ale nie tylko – to 
jest ten dorobek, z którego przedsiębiorcy powinni 
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) przez przedsiębiorców. Jeszcze raz: to nie są nasze 
zadania własne, czyli my nie realizujemy poprzez fun-
dację naszych zadań własnych jako ministra przed-
siębiorczości i technologii. To są zadania przedsię-
biorców. I teraz tak. W naszym odczuciu, w naszej 
ocenie zawężanie tych zadań, które będą stać przed 
fundacją, może być kontrskuteczne – po prostu będzie 
nam wtedy trudniej odpowiadać na potrzeby, które 
będą zgłaszali sami przedsiębiorcy.

Pozwolę sobie na pewną paralelę do tego, o czym 
rozmawialiśmy przed chwilą à propos funduszy.  
Ja bym sobie życzył – mówię też w imieniu ministra 
przedsiębiorczości i technologii – żeby naprawdę 
znaleźli się chętni do skorzystania ze wsparcia fun-
dacji w tym zakresie finansowym, który my propo-
nujemy. Ja się obawiam, że my proponujemy nawet  
za dużo. To jest realne wyzwanie, Wysoki Senacie, 
żeby przedsiębiorcy rzeczywiście chcieli dokonywać 
tej transformacji, żeby chcieli korzystać z narzędzi, 
które przed nimi kładziemy, także w ramach tej fun-
dacji. Chciałbym, żeby te środki finansowe rzeczywi-
ście zostały wydane, żeby ich brakowało, bo będzie 
tak wielu przedsiębiorców, którzy będą chcieli sko-
rzystać z tej oferty. To jest realne wyzwanie, przed 
którym stoimy. Bo jeżeli ta fundacja pozwoli nam 
jakąś grupę firm przekonać i wesprzeć w procesach 
transformacji technologicznej, to od pewnego mo-
mentu te pieniądze nam się zaczną bardzo szybko 
zwracać, i tego bym sobie życzył.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze, za wyjaśnienia.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię-

biorczości i Technologii Marcin Ociepa: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mieczysława 

Augustyna.
(Rozmowy na sali)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo Sena-

torowie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, Panie Senatorze.)
Dziękuję.
Zwracałem się do pana ministra, więc czekałem, 

aż będzie mógł mnie wysłuchać.
Nie zadawałem pytań, ponieważ bardzo dużo ich 

zadawałem na posiedzeniu komisji i nie chciałem ich 
powtarzać. Zresztą trzeba powiedzieć, że pytania, 

to jest ponad 600 robotów. To są obiektywne wskaź-
niki i to wyzwanie w tym sensie jest nasze wspólne. 
My sięgamy po różne narzędzia – fundacja jest tyl-
ko jednym z tych narzędzi – żeby… A na samym 
końcu te nasze wysiłki będziemy podsumowywać 
właśnie poprzez pryzmat poprawy wskaźników, cho-
ciażby tego, który podałem, bardzo szczegółowego, 
tj. liczby robotów na 10 tysięcy osób zatrudnionych 
w przemyśle. Tymi wskaźnikami, tymi badaniami, 
które… Przytoczę badanie z 2014 r. Firma Roland 
Berger podała wtedy, że Polska zajmuje dwudzieste 
trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, je-
śli chodzi o gotowość do implementacji technologii 
przemysłu 4.0. Wierzę, że to się trochę zmieniło od 
roku 2014. My już zleciliśmy badania aktualizujące 
te dane, ale tak czy siak jest to bardzo niepokojące. 
Tak więc odpowiedź sensu stricte jest taka, że spraw-
dzi to Najwyższa Izba Kontroli, rada oraz minister 
przedsiębiorczości i technologii, natomiast sensu lar-
go – ocenimy to przez pryzmat tego, jaką będziemy 
mieli gospodarkę za 5, 10 lat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy panu się nie wydaje, że te 

zadania fundacji są nieco za szerokie, że lepiej byłoby 
jednak skoncentrować się na konkretnych rzeczach? 
Doradztwo, opiniowanie, a jednocześnie wkraczanie 
ze wsparciem finansowym w poszczególne dziedzi-
ny…Rozumiem, że jeżeli pan tę ustawę przedkłada, 
to nie ma pan takiego wrażenia. Czy nie lepiej byłoby 
jednak to zawęzić, nie rozbudowywać tych zadań 
tak bardzo? Ja się zgadzam z panem senatorem, któ-
ry pytał o możliwość zmierzenia tej efektywności.  
No, mają iść na to dość duże pieniądze, nie olbrzymie 
oczywiście, ale dość duże, bo kilkadziesiąt milionów. 
Przy tak rozległych zadaniach… Tu jest 13 różnych 
punktów, a w jednym z tych punktów, w ósmym, 
mamy: budowanie zaufania w relacjach pomiędzy 
podmiotami. To będzie bardzo trudne do zmierzenia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym podkreślić, że my nie tworzymy nowej 

instytucji państwowej, która ma ściśle określone za-
dania, aparat administracyjny itp. Zdecydowaliśmy 
się na elastyczną formę prawną, która pozwoli ela-
stycznie reagować na to, czego będziemy świadkami, 
elastycznie reagować na zapotrzebowanie zgłaszane 
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(senator M. Augustyn) tam najlepsi przedstawiciele resortów, ale to są słowa. 
Nasze doświadczenie jest takie, że w tych różnych 
tworzonych od nowa, przeorganizowywanych itd. 
instytucjach często pojawiają się ludzie przypadkowi. 
Niestety służy to często umieszczaniu ludzi, którzy 
nastawieni są na karierę, a nie mają dość kompetencji, 
by wykazać się rezultatami. Dawno nie obserwowa-
liśmy takiej karuzeli stanowisk, jak teraz. I to w tych 
samych instytucjach, w niektórych miejscach po raz 
trzeci, czwarty zapewnia się nas, że to są znów naj-
lepsi ludzie. 

Żeby nie było możliwe tworzenie parabudżeto-
wych organizacji, takich jak fundacje z udziałem 
środków budżetowych – zgodziły się na to wtedy 
wszystkie środowiska polityczne – w 2009 r. wpro-
wadzono zakaz tworzenia takich fundacji w art. 45 
ustawy o finansach publicznych. I trzeba jasno powie-
dzieć, że ta fundacja zapis tego artykułu ewidentnie 
łamie. Oczywiście, że można się oprzeć na zapisach 
ustawy o fundacjach, która mówi, że nie wolno two-
rzyć tego rodzaju fundacji pod rządami takiej usta-
wy, i można próbować to obejść, tworząc zupełnie 
odrębną ustawę dla tej fundacji, ale – powiedzmy 
sobie szczerze – jest to wytrych, za pomocą którego 
próbuje się wrócić do czegoś, z czym chcieliśmy się 
rozstać dla jasności w gospodarowaniu pieniędzmi 
publicznymi. 

Owszem, uważna lektura tej ustawy pokazuje,  
że wiele mankamentów, które powodowały, że pie-
niądze adresowane do fundacji gospodarujących pie-
niędzmi publicznymi wyciekały tak naprawdę albo 
były marnotrawione, albo mało efektywnie nimi go-
spodarowano, staraliście się państwo w tej ustawie 
dostrzec. I my dostrzegamy, że tak jest. Tyle tylko,  
że na posiedzeniu komisji i w Prawie i Sprawiedliwości, 
i u nas, w Platformie, nie mogliśmy się oprzeć wraże-
niu, że znalazłoby się co najmniej kilka sposobów za-
łatwienia tych spraw i osiągnięcia tych celów w zgo-
dzie z ustawą o finansach publicznych. Generalnie 
ilekroć przychodziło nam do głowy – a przychodziło 
– w ciągu ostatnich 8 lat rządów Platformy, żeby to 
jakoś tam jednak obejść, bo wygodnie by było, żeby 
była fundacja, tylekroć nam przypominano, że jeżeli 
chcemy coś robić w zgodzie, a jednak trochę odrębnie, 
to może wystarczy powołać agencję wykonawczą 
i w tej formule starać się realizować zadania spe-
cyficzne, które pozwalają na wykorzystanie całego 
różnorodnego potencjału. 

Dlatego osobiście uważam, że to nie jest dobra dro-
ga. I nie tylko ja. W klubie Platformy Obywatelskiej 
tak uważamy. I nie ma naszej zgody na to, żeby łamać 
ustawę o finansach publicznych. Bo nie ma takiej 
potrzeby. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Jest wy-
starczająco dużo już funkcjonujących instytucji, które 
po niewielkiej nowelizacji prawa mogłyby udźwignąć 
te zadania, nie łamiąc porządku prawnego. Apeluję 

które tutaj padły, w większości były też przedmiotem 
naszej debaty w komisji.

Myślę, że nawet dla pobieżnego obserwatora nie 
ma wątpliwości, że proste rezerwy rozwoju w Polsce 
się wyczerpują. Na taniej sile roboczej, na podwyko-
nawstwie, na prostych pracach dalej rozwijać kraju, 
polskiej gospodarki nie da się w tempie, które by nas 
wszystkich satysfakcjonowało, a które jest przecież 
naszym marzeniem. Rzeczywiście postęp techno-
logiczny jest tak ogromny, że jego wprowadzanie  
do naszego przemysłu, wprowadzanie innowacyjno-
ści, jest absolutną koniecznością. Zgodzę się z tymi, 
którzy mówią, że przed przedsiębiorstwami, które 
tego nie będą robiły, najprawdopodobniej nie ma 
dobrej przyszłości. Dlatego co do diagnozy, Panie 
Ministrze, wypada się zgodzić, tak było na posiedze-
niu komisji i tak jest tutaj. 

Jest wiele powodów, dla których nam to nie idzie 
w tempie, które by nas satysfakcjonowało. Są jakieś 
pojedyncze sukcesy, ale to niewątpliwie się nie układa 
w jakiś trend, całość. Wydaje się, że idziemy nawet 
wolniej niż wiele innych krajów w Unii Europejskiej. 
Mówił pan minister o tym naszym niezbyt chlubnym 
dwudziestym trzecim miejscu w rankingu.

Trzeba zatem wsparcia, dlatego że nie mamy 
tradycji współpracy uczelni z firmami. To tak dłu-
go działało w separacji, że nie jest łatwo ten sojusz 
zawierać. Są inne ustawy, które do tego już dzisiaj 
zachęcają. Miejmy nadzieję, że jesteśmy na początku 
drogi. Ale jeżeli można by było w tej sprawie zrobić 
coś więcej, to warto, to trzeba. Współpraca między 
firmami i w ogóle między Polakami – było to tyle 
razy opisane w różnych badaniach – nie jest naszą 
narodową specjalnością. Jeżeli więc można coś zro-
bić, żeby ją zadzierzgnąć, żeby jej sprzyjać, żeby ją 
organizować, to warto to zrobić. Dyskutowaliśmy na 
posiedzeniu komisji i padały różne, nawet konkretne, 
pomysły, czy droga, którą państwo obraliście do osią-
gnięcia tych celów, jest na pewno właściwa.

Zgadzam się z panem marszałkiem, że tak bardzo, 
bardzo rozbudowane, różnorodne cele mogą powodo-
wać to, że nie będzie wiadomo – że tak powiem – w co 
ręce włożyć i co jest priorytetem. Moje doświadczenie 
zawodowe uczy, że jeżeli priorytetowych zadań jest 
więcej niż 4–5, tzn. że już nie ma priorytetów. A tu-
taj jest ich 13, więc dużo tego. Zostało to zapisane 
bardzo ogólnie, więc żeby to się spełniło, trzeba by 
było rzeczywiście znakomitych fachowców i przede 
wszystkim najpierw trzeba by wyselekcjonować to, 
co najważniejsze.

Muszę powiedzieć, że konstrukcja tej fundacji 
i tej ustawy nie za bardzo kładzie nacisk na to, by 
zagwarantować ustawowo kompetencje osób, które 
będą tam pracować. Pan minister zapewniał, że będą 
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(senator M. Augustyn) jest znacznie lepszy start i znacznie lepsza pozycja niż 
to, co mają inne fundacje na tym rynku fundacyjnym 
– bo są także inne fundacje, które działały i działają 
w tej przestrzeni, może nie tak szeroko, ale działają 
w tej przestrzeni.

Szanowni Państwo, stwierdzam, że lista mówców 
została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że pan senator Adam 
Bielan złożył swoje przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, jutro obrady 
wznowimy o godzinie 9.00, zaczniemy od rozpatrze-
nia punktu dotyczącego uchwały ustanawiającej rok 
2019 Rokiem Matematyki. Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania nad 
projektem uchwały. Następnie przystąpimy do roz-
patrzenia uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Unii Lubelskiej. Po tych 2 punktach odbędzie 
się głosowanie nad ustawami rozpatrzonymi dzisiaj.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Prawo-

rządności i Petycji poświęcone rozpatrzeniu poprawek 
zgłoszonych na sześćdziesiątym dziewiątym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się w dniu 
20 grudnia 2018 r., w czwartek, o godzinie 8.15 w sali 
nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do jutra, 20 grudnia 2018 r., 

do godziny 9.00.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

jeszcze w tym momencie o refleksję. Bo działać trze-
ba, trzeba pomóc różnym podmiotom, trzeba łączyć, 
ale to nie wymaga nierespektowania art. 45 ustawy 
o finansach publicznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji.
Szanowni Państwo!
Ja byłem w tym czasie, kiedy zakładano fundacje 

rządowe, byłem także w tym czasie, kiedy wpro-
wadzono do ustawy o finansach publicznych zakaz 
zakładania takich fundacji. I nie bez przyczyny go 
wprowadzono. Powodem tego zakazu było to, że mi-
nistrowie za pieniądze publiczne, czyli budżetowe, 
zakładali fundacje – swoje fundacje, gdzie się potem 
znajdowali we władzach tych fundacji. To nie jest 
dobra sytuacja, że otwiera się tą fundacją to, co już 
zostało zamknięte. Bo to jest precedens. I po tym 
pójdą następne tego typu wnioski. A, powtarzam, 
zakaz powoływania rządowych fundacji, czyli za-
kaz powoływania fundacji za pieniądze publiczne, 
nie był zakazem wymyślonym. On był związany 
z wnioskami, które po pewnym czasie trzeba było 
wyciągnąć. I od wielu lat nie tworzono już fundacji 
rządowych. To, o czym tu mowa, to jest fundacja 
rządowa.

Tak więc ja mam obiekcje co do kwestii general-
nych. Nie co do tego, że trzeba wspierać nowe tech-
nologie, że trzeba wspierać nowe rozwiązania, że po-
trzeba wsparcia też dla tego styku między badaniami 
a wdrożeniem. To widać wszędzie, kiedy ktokolwiek 
z nas jest na uczelniach technicznych, słyszy o tym. 
Są próby tworzenia fundacji na poziomie uczelni, 
jakiegoś dodatkowego lewarowania. Ale tu wracamy 
na drogę, z której zeszliśmy, i dobrze, że zeszliśmy. 
W związku z tym ja mam obiekcje co do zakładania 
znowu fundacji rządowych za pieniądze publiczne. 
Nie mówię, że w tej sferze fundacji… Oczywiście to 



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

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam posiedzenie.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o zajęcie miejsc.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem 
Matematyki.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ma- 
tematycznego. Witam pana Jacka Miękisza, wice-
prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 
(Oklaski) Witam byłego prezesa Polskiego Towa- 
rzystwa Matematycznego, pana Stefana Jackow- 
skiego. (Oklaski) Serdecznie witam prezes Od- 
działu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego, panią Urszulę Foryś. (Oklaski)  
Witam dyrektor Instytutu Matematyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, panią Halszkę Gasińską- 
-Tutaj… (Oklaski) …oraz wiceprezesa Oddziału  
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycz- 
nego, pana Marka Ptaka. Witam państwa bardzo 
serdecznie. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez senatora Kazimierza Wiatra i zawarty 
jest w druku nr 938, a sprawozdanie – w druku  
nr 938 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Bardzo 

proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście! Panie Prezesie Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego!

Rok 100-lecia odzyskania niepodległości, który 
świętujemy, łączy się z wieloma rocznicami 100-lecia 
dotyczącymi wielu szczegółowych wydarzeń, które  
w tamtym czasie miały miejsce. 100-lecie błyskawicz-
nych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, 100-lecie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 100-lecie ad-
wokatury – to tylko te najbliższe wydarzenia, przeży-
wane w ostatnich dniach, w ostatnim czasie w Senacie. 
Ale to oznacza, że naród polski, społeczeństwo przed 
1918 r. intensywnie funkcjonowało. Nie tylko tęskniło 
do niepodległości, nie tylko przygotowywało się do 
walki zbrojnej, ale budowało wiele struktur, podejmo-
wało wiele dzieł, oczywiście w wymiarze zarówno 
formalnym, jak i nieformalnym.

I w ten nurt bardzo dobrze wpisuje się polska na-
uka. W tym czasie było wielu wielkich i wybitnych. 
Podejmowaliśmy w tej Izbie uchwałę w rocznicę 
śmierci prof. Smoluchowskiego, który gdyby nie to,  
że przedwcześnie odszedł, na pewno dostałby 
Nagrodę Nobla. Zmarł w 1917 r., blisko współpracował  
z Einsteinem. Była Maria Skłodowska-Curie, 2-krot-
na laureatka Nagrody Nobla: w 1903 r. i w 1911 r. 
Niezwykle ważna jest postać prof. Czochralskiego, 
który w 1916 r. zbadał, odkrył zjawisko krystaliza-
cji krzemu, na którym opiera się cała współczesna 
technika komputerowa. Nie byłoby komputerów, 
gdyby nie odkrycie prof. Czochralskiego. Własnym 
nurtem rozwijały się i funkcjonowały środowiska 
matematyków, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkoły lwowskiej, na czele, można powiedzieć, z jej 
ojcem Hugonem Steinhausem, Stefanem Banachem 
i wieloma innymi. Trzeba powiedzieć, że to, co się 
działo w tamtym czasie we Lwowie, było czymś nie-
samowitym, naprawdę niesamowitym. Matematyka 
Banacha. Mnie bliskie są jego prace dotyczące szere-
gu Fouriera czy równań Maxwella, ale przede wszyst-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)



68
69. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2018 r.  

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki

(senator sprawozdawca K. Wiatr)

kim to jego najważniejsze opracowanie, dotyczące 
przestrzeni Banacha, znanej na całym świecie, ta ak-
sjomatyczna definicja przestrzeni. Ale tak naprawdę 
tam była ogromna grupa tych matematyków. Warto 
o tym poczytać, o tych nieprzeciętnych spotkaniach 
w „Szkockiej”, gdzie na blacie stołu zapisano niejedną 
Nagrodę Nobla, której rano już nie było, bo po prostu 
posprzątano. Nie ma Nagrody Nobla z matematyki. 
Są liczne anegdoty o tym, dlaczego jej nie ma, ale to 
państwo sobie ewentualnie odszukają w internecie, 
nie chcę naruszać powagi Izby anegdotami.

Oczywiście szkoła lwowska to wiele wybitnych 
osób. Warto tutaj przywołać chociażby Stanisława 
Ulama, współtwórcę bomby wodorowej, ale także 
tego, który opracował metodę Monte Carlo, będącą 
podstawą funkcjonowania CERN. Wszystkie te obli-
czenia cząstek to Monte Carlo, w cyfronecie, zresztą 
na całym świecie, są rozsyłane te dane z CERN, tam 
ważna jest ta metoda Monte Carlo do odsiewania da-
nych. Tu byli wielcy, ale była też szkoła warszawska, 
krakowska, Wilno, Poznań. Długa jest lista zasług, 
osiągnięć tych osób.

Osobnym rozdziałem były trudne czasy I i II wojny 
światowej, czasy PRL, czasy Związku Radzieckiego, 
który wkraczał także na tereny Lwowa.

Na pewno znane są także sukcesy poznań-
skich matematyków: Rejewskiego, Różyckiego 
i Zygalskiego, którzy rozkodowali system maszy-
ny szyfrującej Enigma. Wszyscy zgodnie twierdzą, 
że dzięki temu II wojna światowa była o kilka lat 
krótsza, a wiemy też o tym, że niektórzy próbują 
zawłaszczać ten sukces.

Przedstawiam państwu dzisiaj tę uchwałę Senatu, 
po pierwsze, po to, aby o tym pamiętać, bo to jest nie-
zwykle ważne. Warto to znać, warto o tym pamiętać. 
Po drugie, mamy powody do dumy, do radości i do 
dumy, bo są to wielkie sukcesy na poziomie świato-
wym. Po trzecie, powiem takim językiem młodzieżo-
wym: warto walczyć. Tak? Młodzi i wybitni. Mamy 
takich młodych ludzi i warto ich zachęcać, także po-
przez takie przykłady, żeby nie tylko wyjeżdżali za 
granicę i tam szukali sukcesów bądź nie tylko kon-
centrowali się na pomnażaniu dóbr materialnych, ale 
także sięgali po te najwyższe laury światowe. Wiemy, 
że sukcesów już po 1945 r. jest wiele. One w dużej 
mierze powstają za granicą. Wiemy, że Polacy mają 
udział i w konstruowaniu rakiet Patriot, i w budowie 
Boeinga, także dziś w lotach na Marsa, budujemy 
różne łaziki. Dlatego warto zachęcać.

Aczkolwiek tu pojawia się pytanie: jak to robić, 
jak tworzyć warunki? Wiemy, że uczelnie te stara-
ją się budować specjalne ścieżki rozwoju kariery 
dla tych najlepszych, przeznaczają specjalne środ-
ki finansowe, aby ich tu zatrzymać. Jako państwo 

tworzymy też rozwiązania prawne: Polska Agencja 
Kosmiczna, wczoraj omawialiśmy ustawę o Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości. Do każdego trafia 
co innego, dlatego ważne jest, żeby było wiele róż-
nych rozwiązań. Oczywiście wynagrodzenie pra-
cowników nauki jest ważne, ale wiemy, że nie tylko 
to jest istotne. Przychodzi do mnie młody człowiek 
i mówi, że nie tylko pieniądze, że też inne elementy 
funkcjonowania społeczeństwa są ważne, ważny jest 
zespół badawczy, uczelnia.

Dlatego ta uchwała stawia sobie te 3 zadania: 
pamięć, duma i, tak jak powiedziałem, zachęta do 
tego, żeby walczyć. To może jest trochę nieeleganc-
kie, ale adresuję to szczególnie do młodych ludzi, 
których kod kulturowy w dzisiejszych czasach jest 
trochę inny. Oni jednak troszkę innym językiem się 
komunikują. To jest czas budowy społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 
a jednocześnie w przestrzeni społecznej panuje takie 
lenistwo intelektualne, taka zachęta do niemyślenia. 
Mamy tego dużo w mediach. Te techniki informa-
cyjne czy komunikacyjno-informacyjne mają tutaj 
swoją rolę, dlatego niezwykle ważna jest reforma 
i oświaty, i nauki, i szkolnictwa wyższego. Wiemy, że 
wielu matematyków zabiega o to, żeby edukacja już 
od pierwszej klasy była na odpowiednim poziomie, 
szczególnie jeśli chodzi o matematykę. Pamiętamy 
czas, kiedy nie było matematyki na maturze. A prze-
cież wiemy, że matematyka jest potrzebna nie tylko 
w naukach ścisłych. Ona porządkuje myślenie, bu-
duje pewne struktury. 

Tak jak kiedyś mówiłem wielokrotnie o potrzebie 
budowy atmosfery wychowawczej w Polsce, tak dziś 
mogę powiedzieć, że jest ogromna potrzeba budowy 
odpowiedniej atmosfery dla nauki, dla nowoczesnej 
gospodarki. Oczywiście trudno jest…

(Rozmowy na sali)
Nie wiem, czy nie przeszkadzam.
Trudno jest zbudować takie bezpośrednie prze-

łożenie nauki, szczególnie nauk podstawowych, na 
gospodarkę, ale to jest możliwe. Sytuacja się zmienia. 
Pamiętam czasy, kiedy jako młody pracownik uczelni 
zgłaszałem patenty, a rektor nie był zachwycony tą 
moją działalnością, szczególnie różnymi wdrożenia-
mi. Ale to się zmieniło, świat niesamowicie pędzi 
do przodu. Mam w pamięci jeden z większych su-
perkomputerów w Polsce. No, 10 lat temu to było 
1,5 teraflopsa, dzisiaj to już jest 2,5 petaflopsa. To 
wzrosło ponad 2 tysiące razy w niecałe 10 lat, a więc 
to jest niesamowity, niewyobrażalny postęp.

Oczywiście nasuwa się pytanie, jak uczyć w szko-
le i na uczelni, jak budować programy dla osób wy-
bitnych. Wiemy, że już od szkoły podstawowej takie 
programy są i że te osoby wybitne mogą się specjalnie 
rozwijać. Znamy historię jednego doktoratu, dok-
toratu tego najwybitniejszego matematyka, Stefana 
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Banacha. Niektórzy mówią, że on by dzisiaj nie mógł 
tego doktoratu zrobić. No, wierzymy, że mógłby, ale 
to rzeczywiście nie jest oczywiste. Miałem okazję 
być członkiem takiej komisji doktorskiej…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Sza-

nowni Państwo, proszę o ciszę.)
To był doktorat z informatyki i na części nie-

jawnej posiedzenia promotor opowiadał, że miał 
problem z komunikowaniem się z tym swoim dok-
torantem. On był zamknięty w przestrzeni tych swo-
ich prac naukowych i, jak się okazało, narzeczona 
tego doktoranta była tak jakby tłumaczem. Tacy są 
czasami wybitni naukowcy. I dlatego to, co tutaj 
przedstawiają nam ministrowie, a także to, co pró-
bują robić Sejm i Senat, ma na celu wspieranie tego 
wszystkiego, tak żeby badania naukowe na poziomie 
noblistów były możliwe.

Zanim przedstawię tę uchwałę, muszę oczywiście 
podziękować Komisji Ustawodawczej, podziękować 
Polskiemu Towarzystwu Matematycznemu.

Jest już przygotowany program obchodów Roku 
Matematyki. Planuje się zjazd matematyków polskich, 
który odbędzie się we wrześniu…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, Sza-

nowni Państwo. Ten szum naprawdę przeszkadza.)
…a także wykłady wybitnych matematyków z ca-

łego świata. Niezwykle ciekawy pomysł to projekt 
plenerowy „Fraktal na stulecie”. Planowane jest tak-
że uczczenie miejsca, gdzie 100 lat temu powstało 
Polskie Towarzystwo Matematyczne. Będzie szereg 
wydarzeń naukowych, takich jak konferencje, wykła-
dy, odczyty – skierowane zarówno do świata nauki, 
jak i do całego społeczeństwa, do młodzieży szkolnej.

Dlatego cieszę się, że mogę Wysokiej Izbie przed-
stawić uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej usta-
nawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki. Pozwolicie 
państwo, że teraz ją odczytam.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za-
sług polskich matematyków dla światowej nauki, upa-
miętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, 
jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki 
w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 
2019 Rokiem Matematyki.

Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium 
Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
16 osób – m.in. Stefan Banach, Leon Chwistek, 
Antoni Hoborski, Franciszek Leja, Otto Nikodym, 
Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni Wilk, 
Stanisław Zaremba i Kazimierz Żorawski – za-
łożyło Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, 
przekształcone później w Polskie Towarzystwo 

Matematyczne. Kolejne istotne wydarzenie nastąpi-
ło 8 kwietnia 1919 r., kiedy to podczas posiedzenia 
rządu Ignacego Jana Paderewskiego Rada Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w spra-
wie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej 
w Krakowie (obecnie AGH). Pierwszym rektorem 
Akademii Górniczej został prof. Antoni Hoborski, 
współzałożyciel Towarzystwa.

W dwudziestoleciu międzywojennym znane na ca-
łym świecie stały się wyniki prac Lwowskiej Szkoły 
Matematycznej, m.in. stworzenie analizy funkcjonal-
nej. Współtwórcami tej szkoły byli Stefan Banach, 
jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, oraz 
Hugo Steinhaus, uznawany za ojca i patrona mate-
matyki stosowanej w Polsce. Kolejni wybitni przed-
stawiciele tej szkoły to Stanisław Mazur, Władysław 
Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Saks (dwaj ostatni 
zamordowani w czasie okupacji), a także Stanisław 
Ulam, od 1939 r. pracujący w USA, współtwórca 
bomby wodorowej, której podstawową ideą jest za-
sada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody Monte 
Carlo, uznanej za jeden z kilku najważniejszych al-
gorytmów XX w. (używanej do weryfikacji popraw-
ności badań eksperymentalnych metodami rachunku 
prawdopodobieństwa, m.in. w CERN).

Światowy rozgłos matematyce przyniosły także 
badania Warszawskiej Szkoły Matematycznej, której 
głównymi przedstawicielami byli Wacław Sierpiński, 
Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz oraz 
Kazimierz Kuratowski. W późniejszym okresie szko-
łę tę rozsławiali Karol Borsuk i Samuel Eilenberg  
(od 1939 r. w USA), uważani za współtwórców topo-
logii – odpowiednio – geometrycznej i algebraicznej. 
Jednocześnie ze Lwowem i z Warszawą związani byli 
wybitni logicy, m.in. Alfred Tarski (od 1939 r. w USA) 
i Jan Łukasiewicz.

Ogromną rangę na świecie zyskały również rezul-
taty osiągnięte w Krakowie – tam kluczowe prace nad 
analizą prowadził Stanisław Zaremba, współzałoży-
ciel Międzynarodowej Unii Matematycznej, a póź-
niej Tadeusz Ważewski, współtwórca teorii metod 
topologicznych w badaniu równań różniczkowych 
i teorii sterowania.

Znaczący dorobek miały także ośrodki uniwer-
syteckie w Wilnie i w Poznaniu. Wyniki, jakie na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie osiągnę-
li do 1939 r. Antoni Zygmund i jego uczeń Józef 
Marcinkiewicz (zamordowany w Katyniu w wieku 
zaledwie 30 lat), do dziś budzą na świecie podziw. 
Pierwszy z nich uważany jest za ojca amerykańskiej 
szkoły analizy harmonicznej – The Chicago School 
of (hard) Analysis (jej wybitni przedstawiciele to 
Paul Cohen, Elias Stein, Alberto Calderón, Charles 
Fefferman oraz Terence Tao, trzech spośród nich 
to laureaci Medalu Fieldsa – odpowiednika nagro-
dy Nobla w matematyce). Z kolei poznańscy mate-
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Proszę powiedzieć, skąd w pana ocenie wziął się 
ten fenomen, że na ziemiach polskich te badania na-
ukowe i rozwój matematyki właściwie występowały 
równolegle. Bo nie można powiedzieć, że był jeden 
wiodący, dominujący ośrodek. Prawda? W różnych 
ośrodkach byli wybitni naukowcy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Odpowiem nie wprost. Nasze sukcesy nauko-

we miały miejsce już wiele wieków wcześniej. 
Pamiętamy, jak chociażby na Soborze w Konstancji 
polscy przedstawiciele Akademii Krakowskiej przed-
stawili znamienite przemyślenia, które, można powie-
dzieć, nadały nowy wymiar stosunkom międzynaro-
dowym. W wielu obszarach… Nie mówiliśmy tutaj 
np. o Olszewskim, o skropleniu tlenu. Wiemy też, 
że byli polscy budowniczowie rakiet. Bardzo dużo 
było tych przedsięwzięć. Matematycy lwowscy, ale 
także z tych miejsc, które pan senator wymienił, mają 
sukcesy na najwyższym poziomie światowym. No, 
po prostu jesteśmy zdolnym narodem…

(Głos z sali: Ooo!)
…i potrafimy osiągać cele – tak po prostu trzeba 

powiedzieć. Niektórzy mówią, że matematyka wyma-
ga tylko kartki i ołówka do pracy. Wiemy, że w przy-
padku Lwowa były to blaty stołów. Wydaje się, jak się 
o tym czyta czy słucha tych opowieści, że fenomen 
Lwowa polegał na tym, że to była praca zespołowa. 
Oni się spotykali w „Szkockiej” i dyskutowali, i się 
spierali. Z jednej strony było to grono otwarte – włą-
czano w to studentów, doktorantów – a z drugiej 
strony rozmawiano między sobą. I tam się rodziły 
najwspanialsze pomysły. Myślę, że to jest wskazów-
ka… Ale mamy też dzisiaj w Polsce wiele zespołów 
badawczych. Co prawda ocena parametryczna czy 
dane bibliometryczne nie zawsze preferują pracę ze-
społową, ale to już pozostawmy na inną dyskusję. 
Tutaj praca zespołowa – ta atmosfera, ta ciekawość 
życia – na pewno przyniosła efekty.

Ja muszę powiedzieć, że kiedy prowadzę wykłady 
jako nauczyciel akademicki, staram się wkładać w to 
dużo emocji. I jest taki moment, kiedy u tych mło-
dych ludzi ogniki w oczach się zapalają. Nauczyciel 
w szkole czy nauczyciel akademicki ma za zadanie 
wyzwolić tę wspaniałą energię. I myślę, że w tych 
miejscach, o które pan senator pytał, coś takiego za-
istniało. Pamiętamy o tym spotkaniu w Krakowie na 
Plantach, kiedy to 2 młodych studentów dyskutowało 
o zagadnieniach matematycznych na najwyższym po-
ziomie światowym. W zasadzie nie było rozwiązania, 
ktoś się tym zainteresował… No, różnymi drogami 
dochodzi się do tej wielkości. Dziękuję bardzo.

matycy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk 
Zygalski rozkodowali system szyfrowania niemiec-
kiej maszyny kodującej Enigma, co zdaniem wielu 
historyków przyspieszyło o parę lat zakończenie 
II wojny światowej.

Wszystkie nazwiska polskich matematyków tam-
tego okresu, którzy osiągali naukowe wyniki wielkiej 
wagi, utworzyłyby bardzo długą listę.

Również po II wojnie światowej rezultaty prac 
polskich matematyków budziły wielkie uznanie, po-
mimo utrzymywanej częściowej izolacji polskiego 
środowiska naukowego od głównego nurtu nauki 
światowej.

Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uhono-
rowaniem polskich matematyków i ich osiągnięć, 
a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki 
w rozwoju społeczeństw. Mamy nadzieję, że Rok 
Matematyki zaowocuje jeszcze większym uznaniem 
polskiego społeczeństwa dla roli nauki, w szczególno-
ści matematyki, w rozwoju cywilizacji i gospodarki. 
Wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem 
tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z mate-
matyką umiejętności w działalności naukowej i za-
wodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy, który jest również wnioskodawcą.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Fascynującą tema-

tykę porusza ten projekt uchwały, pewnego złotego 
okresu nauki polskiej. W tym tekście jest wyraźnie 
podane, że właściwie w 5 najważniejszych mia-
stach ziem polskich pod zaborami, ale ówczesnej 
II Rzeczypospolitej, czyli w Warszawie, Poznaniu, 
Lwowie, Krakowie i Wilnie, środowiska naukowe 
legitymowały się, właściwie równolegle, bardzo wy-
sokimi osiągnięciami. Pan jest znawcą historii nauki 
polskiej. 
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Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Pan marszałek Borusewicz chce dopytać. Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja bym nie zadawał takiego py-

tania, gdyby pan proponował, żeby to był, załóżmy, 
rok towarzystwa matematycznego albo Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. Ale my mamy tutaj 
propozycję, aby rok następny był Rokiem Matematyki, 
stąd moje pytanie.

Mam jeszcze 1 pytanie. Niech pan mi wyjaśni, 
dlaczego znalazł się tu obszerny fragment dotyczący 
akademii górniczej czy obecnej Akademii Górniczo-
Hutniczej. Czy pan uważa, że ta uczelnia ma szcze-
gólne znaczenie dla rozwoju polskiej matematyki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Profesorze, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Rzeczywiście, można mieć taką refleksję. Ale tutaj 

stykają się te 2 obszary, o których zresztą pan mar-
szałek mówił w swoim poprzednim pytaniu. Z jednej 
strony przede wszystkim staramy się w tej uchwale 
pokazać, uczcić, zaznaczyć sukcesy polskich mate-
matyków, osób, a te osoby były skupione w pewnych 
szkołach matematycznych, lokalnych. Pan senator 
Jackowski je tutaj wymienił. A z drugiej strony, tak 
jak mówiłem, okolicznością jest powstanie Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego, a powstanie tego to-
warzystwa matematycznego w istotny sposób wią-
że się z Uniwersytetem Jagiellońskim i późniejszą 
akademią górniczą. One stały się pewną materialną 
podstawą, na której działało Polskie Towarzystwo 
Matematyczne. I to jest, w mojej opinii, jedyny powód 
tego, że te zapisy się tutaj znalazły. Zawsze można 
się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle. Ja muszę 
powiedzieć, że Komisja Ustawodawcza nie miała 
w tym obszarze wątpliwości. Gdyby miała, tobym je 
państwu przekazał. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan marszałek? Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale ja mam wątpliwości i złożę poprawkę w tej 

kwestii, bo nie widzę uzasadnienia dla umieszczania 
AGH w tej uchwale.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Szanowny Panie Senatorze, mamy ustanowić rok 

2019 Rokiem Matematyki. Trochę przypomina mi się 
uchwała pańskiego autorstwa z poprzedniej kaden-
cji o atmosferze wychowawczej. W związku z tym  
mam pytanie. 

Czy pan przewiduje, że będzie rok polonistyki, 
biologii? Rozumiałbym, gdyby to miał być rok pol-
skiej szkoły matematycznej, ale pan proponuje tu 
Rok Matematyki. Jakie jest uzasadnienie akurat dla 
takiej uchwały, dla ustanowienia Roku Matematyki? 
Uczniowie będą lepiej się uczyć? Matematyka polska 
będzie się rozwijała lepiej? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Profesorze, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Pytanie pana marszałka ma wiele wątków…
(Głos z sali: Jeden.)
…część z nich dalece wykracza poza sprawoz-

danie, które w imieniu Komisji Ustawodawczej 
przedkładam. Nie wiem, czy pan marszałek dokład-
nie słuchał tego, o czym mówiłem, a mianowicie że 
2 kwietnia 1919 r. powstało Polskie Towarzystwo 
Matematyczne i ta data jest asumptem do tego, aże-
by podjąć taką uchwałę. Uzasadniałem podjęcie tej 
uchwały wielką potrzebą uczczenia pamięci, ale także 
tym, żebyśmy byli świadomi, że mamy wiele podstaw 
– to na przykładzie sukcesów polskich matematy-
ków – żeby być dumni. Wreszcie chodzi o to, żeby 
zachęcić młodych ludzi do pracy naukowej. Taki jest 
sens i cel tej uchwały. Propozycja pana marszałka, 
żeby to był rok szkoły matematycznej, jest o tyle 
myląca, że wymieniliśmy tutaj kilka szkół, wiemy 
też, że były prowadzone pewne prace indywidualne. 
Dlatego, w porozumieniu z Polskim Towarzystwem 
Matematycznym, przedłożyłem projekt takiej uchwa-
ły, który zyskał poparcie Komisji Ustawodawczej, 
za które już dziękowałem i jeszcze raz podziękuję. 
Dokonaliśmy tam pewnych modyfikacji w tym celu, 
ażeby ta uchwała jak najlepiej spełniała swoje zada-
nie. Dziękuję bardzo.
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(senator B. Borusewicz) Oczywiście pojęcie Roku Matematyki zupełnie  
co innego by znaczyło. A sprawa polskiej matematyki 
naprawdę warta jest grzechu, warta takiej decyzji, 
jaką chcemy tutaj podjąć. To nie ulega wątpliwości.

Jeżeli pan senator pozwoli, to tylko taka mała 
uwaga. Potęgą w matematyce była i jest Rosja.  
Nie ulega to wątpliwości. Ale ci podstawowi, najważ-
niejsi reprezentanci rosyjskiej matematyki na ogół 
rozpoczynali swoją działalność naukową we Lwowie 
– trzeba o tym powiedzieć – będąc na stypendiach 
u Banacha. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Profesorze, czy pan chce coś dodać?
(Senator Kazimierz Wiatr: To nie było pytanie, 

więc trudno, żebym coś odpowiedział.)
Rozumiem.
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł chce zadać py-

tanie? Nie?
(Głos z sali: Do dyskusji…)
A, do dyskusji. Dobrze.
Jak rozumiem, więcej pytań do pana senatora spra-

wozdawcy już nie ma. Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Fedorowicza. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę!

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zwracam się, bo właśnie moi koledzy z klasy oglą-

dają nas, Panie Profesorze Wiatr… Wiem, że Senat, 
Koledzy, jest po to, żeby tworzyć lub poprawiać 
prawo, ale Senat ma też takie zadanie, żeby właśnie 
tego rodzaju uchwały podejmować. W związku z tym 
chciałbym powiedzieć do prof. Wojtka Mitkowskiego, 
dziekana AGH i kolegi z mojej klasy, że Fedor będzie 
popierał tę uchwałę w całej rozciągłości.

Przypominam kolegom, że w Krakowie, tuż przy 
Wawelu, jest ławka, na której siedzą prof. Banach 
i Otto Nikodym i rozmawiają sobie o matematyce, 
królowej nauk. A moje wystąpienie ma służyć temu…

(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przeszkadzać, Panie Senatorze.
Ja chciałbym uczcić pamięć wielkiego matema-

tyka, prof. Antoniego Bielaka, naszego nauczyciela, 
który wychował wielu wspaniałych matematyków.  
Ja w dalszym ciągu uważam, że jest ona królową nauk.

Panie Profesorze, ogromna cześć panu i wam 
wszystkim.

Mam jeszcze jedno pytanie, Panie Senatorze. 
W tej uchwale oprócz naukowców polskich, co oczy-
wiście jest uzasadnione, bo to jest rocznica Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego, wymienia pan sze-
reg naukowców amerykańskich, czyli pokazuje pan,  
że to w jakiś sposób był sukces polski. Czy dobrze 
rozumiem, że te prace naukowców amerykańskich  
to był sukces polskich matematyków?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo!
Rozumiem, że pan marszałek pyta o fragment do-

tyczący Chicago School of (hard) Analysis. To rzeczy-
wiście jest tak, że Polacy wielokrotnie wnosili ogrom-
ny wkład pracy w budowę pewnych podstaw wiedzy, 
a potem przy ogłaszaniu wyników nie zawsze o nich 
pamiętano. Już tutaj mówiłem o Smoluchowskim, 
także inne osoby, które… Można powiedzieć,  
że z Ulamem było podobnie. I w tym akapicie uchwa-
ły jest napisane, że Antoni Zygmund i jego uczeń 
Marcinkiewicz są uważani… że w szczególności 
Antoni Zygmund jest uważany za ojca amerykańskiej 
szkoły analizy harmonicznej. Na podstawach przez 
niego zbudowanych powstała szkoła w Chicago, któ-
rej 3 przedstawicieli zdobyło odpowiednik Nagrody 
Nobla. I chcemy to pokazać, żeby to zostało dostrze-
żone. Myślę, że to jest zupełnie uzasadnione w tym 
miejscu. Warto pamiętać o tym, że w tych światowych 
zespołach badawczych byli Polacy, chociaż nie wszy-
scy i nie zawsze o nich pamiętają.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Zając. Proszę.
(Głos z sali: Józef.)
Tak, tak.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Drodzy Goście!
Jak świat długi i szeroki istnieje pojęcie polskiej 

matematyki, można się z tym spotkać, podróżując 
od Japonii przez całą Azję, Rosję, Europę, Stany 
Zjednoczone, Amerykę Południową, i wydaje mi się, 
że ta obserwacja bardzo wspiera to, co zostało tutaj 
zaproponowane.
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(senator J. Fedorowicz) On przyciągał wybitnych studentów z terenów 
wszystkich ziem polskich, nie tylko z Galicji, lecz 
także z innych zaborów. I stworzono system, który 
był niezwykle płodny, jeżeli chodzi o kształcenie 
przyszłych elit społecznych, kulturalnych i poli-
tycznych. Stworzono znakomitą sieć gimnazjów. 
Stworzono też możliwości awansu. Ja przypomnę 
Wysokiej Izbie, że w roku 1910 na Uniwersytecie 
Jagiellońskim kształciło się 30% synów chłopskich. 
Tak wysokiego współczynnika nawet w czasach 
PRL, który, że tak powiem, dekretował ustrojowo, 
że szkoły mają być otwarte właśnie dla środowisk 
robotniczych i chłopskich, nie osiągnięto. Przecież 
jeżeli prześledzimy dokonania, ale i drogę życio-
wą, i pochodzenie tak wybitnych profesorów jak 
Stanisław Pigoń, który z Komborni poszedł w świat, 
czy innych wielkich polskich naukowców, wielkich 
patriotów, to będziemy mieli dowód na to, że właśnie 
ten system w Galicji, ta światłość i to, że stawiano 
na naukę w czasach politycznego niebytu państwa 
polskiego, żeby kształcić przyszłe elity, przyszłą 
inteligencję… To wszystko po prostu było bardzo 
dalekowzroczne i przyniosło efekty. I pośrednio 
przynosi efekty do dnia dzisiejszego.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden szcze-
gół. Otóż w uchwale jest przywołana Akademia 
Górniczo-Hutnicza, która powstała w momencie od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
To bardzo ważna uczelnia w pejzażu nauki pol-

skiej, nauki europejskiej i światowej. Chciałbym 
przypomnieć akcję z 6 listopada 1939 r., czyli tzw. 
aresztowanie grupy profesorów krakowskich pod 
okupacją niemiecką. Byli tam również profesoro-
wie Akademii Górniczo-Hutniczej, w tym Edward 
Windakiewicz, najstarszy z aresztowanych profeso-
rów, który miał blisko 80 lat. Matematycy, którzy byli 
ważnymi uczestnikami debaty naukowej i twórcami 
prac, również byli aresztowani w tej akcji.

To najlepiej pokazuje, że kształcenie elit, kształ-
cenie inteligencji zawsze wzbudzało u przeciwników 
czy okupantów ostre reakcje, ponieważ zdawali so-
bie oni sprawę z faktu, że im lepsza będzie polska 
inteligencja, im więcej będzie polskich naukowców 
i przedstawicieli polskich elit, tym trudniej będzie im 
realizować swoje plany polityczne i ustrojowe.

Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi  
za podjęcie trudu przygotowania i przeprowadzenia 
tej uchwały. Dziękuję. (Oklaski)

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

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: O, poszedł sobie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, jak rozumiem, pan już zakończył 
swoje wystąpienie, tak?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, przecież powie-
działem „dziękuję”.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę!
Szanowni Państwo, są goście na sali.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Ja chciałbym podziękować panu prof. Wiatrowi 

za tę inicjatywę. Ona pokazuje, że odzyskanie 
przez Polskę niepodległości nie było tylko aktem 
politycznym, aktem, no, przywracającym do życia 
państwowość polską, Polskę jako odrębną, suweren-
ną, niepodległą i demokratyczną, ale było również 
przestrzenią… Ziemie polskie były taką przestrzenią,  
na której równolegle rozkwitały różne środowiska 
zawodowe, naukowe, polityczne, społeczne, go-
spodarcze. I to właśnie zbiorowa suma wiedzy, do-
świadczeń, przemyśleń tych ludzi dała w roku 1918 
to wielkie dzieło, jakim była niepodległość Polski. 
I z tego punktu widzenia wkład wybitnych polskich 
uczonych, matematyków, twórców szkół matematycz-
nych jest niezwykle doniosły.

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że nie przy-
padkiem zadałem panu profesorowi pytanie o to, 
skąd nagle, bądź co bądź w różnych ośrodkach, 
w różnych systemach administracyjnych, w róż-
nych państwach… No, bo Poznań był w zaborze 
niemieckim, Wilno i Warszawa – w zaborze rosyj-
skim, Lwów i Kraków – w zaborze austro-węgier-
skim. Skąd w tych ośrodkach po prostu pojawiła 
się nauka na tak wysokim poziomie? Otóż uważam,  
że jeżeli chodzi o kwestie związane z Galicją, to była 
to m.in. zasługa niezwykłej mądrości galicyjskich 
elit politycznych, społecznych, które w autonomii 
galicyjskiej stworzyły bardzo dobry system szkolny. 
Przede wszystkim Uniwersytet Jagielloński był wte-
dy jedynym uniwersytetem na ziemiach polskich, 
na którym można było nauczać w języku polskim. 
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Uważam, że to znakomity pomysł, aby uczcić 
polską matematykę w tym roku. A powodów na-
prawdę jest bardzo wiele. Ci, którzy są bliżej ma-
tematyki, wiedzą, o co chodzi, a i popularyzowane 
wiadomości ze świata matematyki też są mocno 
przekonujące.

Powodem, dla którego pozwalam sobie tutaj za-
brać głos, jest coś bardzo osobistego. Otóż jeden 
z tych, którzy byli wymienieni w czwórce lwow-
skiej, prof. Kuratowski, był przewodniczącym komisji  
do spraw mojego przewodu doktorskiego w Instytu-
cie Matematycznym PAN. I muszę powiedzieć,  
że do dzisiaj opowiadam, w jaki sposób odbywał się 
u niego egzamin doktorski. Jest to coś, co można 
włączyć do lwowskich opowiadań, ponieważ zapro-
sił mnie do baru mlecznego i tam przy bardzo pro-
stym daniu przez prawie godzinę byłem odpytywany. 
Pamiętam to do dnia dzisiejszego. I myślę, że to chyba 
był ostatni przewód doktorski, któremu przewodni-
czył i w którym uczestniczył prof. Kuratowski.

Ważność matematyki jest to coś, czym cały na-
ród powinien się szczycić. Na ścianie uniwersytetu 
w Chicago, gdzie wymienieni są najwięksi naukowcy 
tego świata, którzy przyczynili się do wielkich prze-
mian, do powstania nowych technologii, do nowego 
spojrzenia na świat, znajdują się 3 polskie nazwi-
ska. Są to: Hoene-Wroński, o którym zapominamy, 
a faktycznie był to naukowy ojciec szkoły lwowskiej, 
Banach i Kopernik. W zasadzie wszyscy 3 to mate-
matycy. I dlatego też to jest jednym z najbardziej zde-
cydowanych uzasadnień tego, że dzisiaj możemy być 
dumni z tego, że nasz naród wykreował naukę ścisłą 
o tak wielkim znaczeniu. Wydaje mi się, że jest wiele 
pracy naukowej – takiej niewidocznej, prowadzonej 
na seminariach, na spotkaniach, w domu, w zaciszu 
gabinetów – która nadal jest na tym wielkim świato-
wym poziomie.

A jeśli chodzi o określenie „polska matematyka”, 
to po raz pierwszy w sposób zdecydowany spotkałem 
się z tym w Japonii. Otóż będąc tam kiedyś, miałem 
na seminarium na uniwersytecie w Osace wykład. 
Kiedy przyszedłem – była to godzina 16.00 – czło-
wiek, który mnie zaprosił, stwierdził, że pójdzie  
do swojego gabinetu na chwilę, a ja powinienem pójść 
do sali, gdzie wszyscy się spotykają przed tym wy-
kładem. Podszedłem do tej sali, otworzyłem drzwi, 
a tam tłum ludzi. Cofnąłem się, no bo gdzieżby na 
wykład z matematyki przyszło aż tylu. Ten człowiek 
szedł za mną i pyta, dlaczego nie wchodzę. Mówię: 
„no, prawdopodobnie tam jest jakieś spotkanie, które 
nie łączy się z tym wykładem”. A on mówi: „nie, 
chodź i zobacz, przekonaj się, bo w Polsce tego nie 
doświadczysz”. Co to znaczy „polska matematyka”? 
Z okolicznych uczelni, nie tylko z Osaki, bo to jest 
cały kompleks miast, przyjechało ponad 40 profe-
sorów matematyki na mój wykład, ale oni mnie po-

Senator Konstanty Radziwiłł:

Pani Marszałek! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że możemy podjąć dzisiaj taką uchwałę. 

Bardzo krótko chciałbym to uzasadnić.
Nasze historyczne uchwały mają 2 cele. Na pewno 

są związane z rocznicą 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Jest to rocznica, podczas której 
pochylamy się nad historią, nad ludźmi, którzy zasłu-
gują na oddanie im czci i hołdu, dlatego że walczyli 
o Polskę i ginęli dla niej. Ale dobrze jest też, jeżeli 
zauważamy również tych, którzy dla niej pracowali, 
którzy tworzyli nie tylko podwaliny jednej dziedziny 
– matematyka to nie jest jeden z przedmiotów szkol-
nych, tylko coś znacznie ważniejszego, o czym za 
chwilkę – ale również podwaliny wszystkich innych 
nauk, które niejako tworzyły Polskę po roku 1918.

Nasze uchwały okolicznościowe oczywiście mają 
na celu przypomnienie pięknych kart historii wspania-
łych ludzi i oddanie im czci, ale skoro podejmujemy te 
uchwały, to też musi być w tym jakiś większy cel – cel, 
który odnosi się do teraźniejszości i przyszłości.

Myślę, że bardzo krótko należy wspomnieć, jak już 
zresztą powiedziałem, że matematyka to coś więcej 
niż jeden z przedmiotów szkolnych. To dziedzina 
szczególna. Przypomnieć warto, że jest to starożytne 
słowo, które pochodzi z greki. Słowo „matematyka” 
pochodzi od czasownika manthánein, czyli pozna-
wać, dowiadywać się, myśleć. Sądzę, że tak naprawdę 
musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wskazując na 
ważność matematyki zarówno w edukacji, jak i w ży-
ciu, po prostu proponujemy, żeby rok 2019 był rokiem 
logicznego myślenia, mądrego wyciągania wniosków 
z tego, co widzimy i czego doświadczamy. Na tym 
polega matematyka. Matematyka wbrew tym, którzy 
patrzą na nią powierzchownie, to nie rachunki. Nie 
wiem, czy nie zburzę tutaj jakiejś racji – państwo 
matematycy może się obruszą – ale powiem, że ma-
tematyka w gruncie rzeczy mogłaby prawdopodobnie 
istnieć bez cyfr albo prawie bez cyfr. Matematyka 
to przede wszystkim sztuka wyciągania logicznych 
wniosków z założeń. To jest jak gdyby fundament. 
A zatem, ogłaszając rok 2019 Rokiem Matematyki 
– być może tego brakuje w tej uchwale – ogłaszamy 
po prostu rok 2019 rokiem rozumu. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Józef Zając. Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Szanowni Goście! Drodzy Pań-

stwo!
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(senator J. Zając) Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli pan marszałek Bogdan 
Borusewicz i pan senator Piotr Zientarski.

Zamykam dyskusję.
Przypominam, że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania 
się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

W związku z tym stwierdzam, że Senat kieruje 
projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisji terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Nie ma sprzeciwu. Bardzo dziękuję.
Ogłaszam pół godziny przerwy, do godziny 10.24.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Komu-

nikat.)
I komunikat. Proszę bardzo.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na sześćdzie-
siątym dziewiątym posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki 
odbędzie się 10 minut po ogłoszeniu przerwy w sali 
nr 307. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 54  
do godziny 10 minut 24)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przedłużam przerwę do godziny 10.45.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 25  
do godziny 10 minut 48)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punku dzie-

więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem 
Matematyki.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu  

traktowali jako przedstawiciela polskiej matematyki. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dzię-

kuję.
I bardzo proszę, pan senator Andrzej Misiołek. 

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziękuję panu senatorowi Wiatrowi za przygoto-

wanie tej jakże ważnej i cennej uchwały. Pojawiały się 
tutaj głosy, i w pytaniach, i później w dyskusji, która 
się tutaj toczy, wskazujące na to, że nauka polska na 
początku XX w., kiedy jeszcze byliśmy pod zaborami, 
a później odzyskaliśmy niepodległość, rozwijała się 
bardzo bujnie i polscy uczeni byli w czołówce nauki 
światowej.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę: 
mówimy dzisiaj o wybitnych matematykach, ale 
ci matematycy, którzy w większości pochodzili ze 
lwowskiej szkoły matematycznej, wyrastali w pewnej 
atmosferze naukowej. Ta atmosfera była atmosferą 
współdziałania ludzi o bardzo różnych zaintereso-
waniach naukowych.

Chciałbym zwrócić uwagę na lwowsko-warszaw-
ską szkołę filozoficzną, założoną przez Kazimie- 
rza Twardowskiego, w której to funkcjonowali logi-
cy. Jednym z nich był Alfred Tarski. Alfred Tarski  
– człowiek, który wymieniany jest w czwórce naj-
wybitniejszych logików wszechczasów. Mówi się 
o Arystotelesie, o Gottlobie Fregem, o Kurcie Gödlu 
i o Alfredzie Tarskim jako najwybitniejszych logikach 
wszechczasów.

Jednym z największych dokonań Tarskiego 
było stworzenie semantycznej definicji prawdy. 
No i zbudował teorię modeli. Ponieważ wyemigro-
wał na początku wojny z Polski, od 1939 r. praco-
wał na Uniwersytecie Harvarda i na uniwersytecie 
w Berkeley. Był jednym z najwybitniejszych jedno-
cześnie filozofów i matematyków. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek A. Bielan) Głosowało 82 senatorów, 22 – za, 56 – przeciw,  
4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem 
Matematyki. (Oklaski)

Proszę pana Jacka Miękisza, wiceprezesa Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego, o podejście 
do stołu prezydialnego.

(Wicemarszałek Adam Bielan wręcza uchwałę 
panu Jackowi Miękiszowi, wiceprezesowi Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego)

(Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Unii Lubelskiej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i zawar-
ty jest w druku nr 952, a sprawozdanie – w druku 
nr 952 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie Komisji Ustawodawczej 
o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 
2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

Jak Wysoka Izba doskonale wie, za kilka dni 
wchodzimy w rok 2019. Jest to również rok wielkich 
rocznic, m.in. 20-lecia wstąpienia Polski do Paktu 
Północnoatlantyckiego, 30-lecia wyborów częściowo 
wolnych do Sejmu, a wolnych do Senatu z 4 czerwca 
1989 r.

Jest to również rok, w którym przypadnie okrą-
gła, czterysta pięćdziesiąta rocznica przyjęcia 
unii lubelskiej, unii, która ustanawiała tak zwaną 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Mówię „tak zwa-
ną”, bo było to pojęcie używane politycznie, publicy-
stycznie, natomiast formalnie, z formalnoprawnego 
punktu widzenia, nie była to oficjalna nazwa państwa 
polsko-litewskiego, które zostało ustanowione na pod-
stawie tej unii lubelskiej.

dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku 
nr 938 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza Wiatra, 

o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu nie po-

parła żadnej z poprawek zgłoszonych na posiedzeniu 
plenarnym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytania? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami, według kolejności 
przepisów projektu, tj. druk nr 938 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu – druk nr 938 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1, senatora Piotra Zientarskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 26 – za, 55 – przeciw,  

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2, senatora Bogdana Borusewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 25 – za, 55 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3, senatora Bogdana Borusewicza.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Wysoka Izbo, nie przedłużając, zapoznam pań-
stwa z tekstem tej uchwały. Zwracam uwagę na to, 
że wnioskodawcom przyświecał taki oto cel, żeby 
nie wchodzić w oceny historyczne, oceny publicy-
styczne czy całą dyskusję historiograficzną na temat 
tego, czy to była dla Polski szansa, czy zagrożenie. 
W zależności od różnych szkół historycznych czy 
poglądów historyków są różne opinie na ten temat. 
Naszą intencją było to, żeby skupić się na faktach 
i przedstawić fenomen tej unii, która jest wyjątko-
wym osiągnięciem w dziedzinie prawa traktatowego. 
W historii europejskiego prawa traktatowego ma ona 
miejsce szczególne. Proponuję, żeby na tym właśnie 
się skoncentrować i nie wchodzić w jakiekolwiek 
oceny polityczne, historyczne czy inne, dotyczące 
samego faktu zawarcia unii.

Faktem jest, że państwo, które powstało na 
mocy unii, przetrwało do roku 1792. Jak wiadomo, 
Konstytucja 3 maja zmieniała ustrój państwa, ów-
czesnej Rzeczypospolitej, a więc ponad 200 lat to 
państwo polsko-litewskie w formule unii lubelskiej 
funkcjonowało. I dlatego stało się ono pewnym stałym 
elementem tradycji wielu narodów, wielu państw dzi-
siejszej Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Wysoka Izbo, projekt uchwały Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

„1 lipca 1569 roku podczas obrad sejmu walnego 
w Lublinie zostało zawarte porozumienie między 
stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, które zostało ratyfikowane 
przez króla Zygmunta II Augusta 4 lipca 1569 r. 
W wyniku tego aktu prawa międzynarodowego do-
tychczasowa unia personalna między Królestwem 
Korony Polskiej a Wielkim Księstwem Litewskim 
– ukształtowana na fundamencie Unii w Krewie 
z 1385 roku oraz Unii w Horodle z 1413 roku – została 
przekształcona w unię realną. W jej wyniku zostało 
stworzone państwo federacyjne określane często mia-
nem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W czasie obrad sejmu walnego w 1569 roku król 
Zygmunt II August przeniósł dziedziczne prawa 
Jagiellonów do tronu litewskiego na Koronę. W wy-
niku postanowień Unii Lubelskiej wspólny monar-
cha został jednocześnie królem Polski oraz wielkim 
księciem litewskim. Wspólne były również herb, par-
lament, waluta, polityka zagraniczna i obronna, nato-
miast odrębne dla obu podmiotów pozostały urzędy 
i dostojeństwa, mające taki sam zakres kompetencji 
w obu krajach, jak również wojsko i sądownictwo.

Unia Lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mą-
drości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzą-
cych wspólne potężne państwo federacyjne. Powstało 
mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wie-
lokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej, 
które – na tle realiów ówczesnej Europy – cechowała 

Stąd też Komisja Kultury i Środków Przekazu 
postanowiła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą 
w tym zakresie. Projekt takiej uchwały został przy-
gotowany i na posiedzeniu 29 września tego roku 
członkowie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
jednomyślnie przyjęli jednolity tekst projektu uchwa-
ły. Jest on zawarty w druku nr 952, bez literki „S”. 
A następnie, w dniu 24 października 2018 r., odbyło 
się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, która prze-
analizowała i przedyskutowała ten projekt. W trakcie 
prac Komisji Ustawodawczej zostały przyjęte pewne 
wnioski i konkluzje, m.in. została zmieniona kon-
strukcja korpusu treści uchwały, jednak nie wszystkie 
poprawki, nad którymi dyskutowano na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej, zostały przez komisję przy-
jęte. Projekt, który obecnie mam zaszczyt państwu 
rekomendować, jest już projektem przyjętym przez 
Komisję Ustawodawczą.

Wysoka Izbo, co do tego, że jest to doniosłe wy-
darzenie nie tylko dla Polski, nie tylko dla Litwy, 
ale i dla całej Europy Środkowej, a nawet Europy 
Środkowo-Wschodniej, nie muszę chyba nikogo w tej 
Izbie przekonywać. Unia lubelska na trwałe wpisała 
się w historię nowożytnej Europy. Miała ona istotne 
znaczenie dla historii politycznej, dla historii kultury 
i cywilizacji europejskiej w czasach nowożytnych. 
W wyniku unii lubelskiej powstało państwo wielo-
narodowe, wieloetniczne, wieloreligijne i wielokultu-
rowe, będące swoistym fenomenem na tle ówczesnej 
Europy, która na przełomie XVI i XVII w. była po-
grążona w wojnach religijnych, związanych chociażby 
z reformacją czy innymi napięciami religijnymi, jakie 
wówczas się pojawiały. Polska droga przez ten etap 
historii Europy była, można powiedzieć, wyjątkowa, 
zwłaszcza w tym sensie, że u nas konfliktów na tle 
różnic religijnych, etnicznych czy kulturowych w za-
sadzie nie było. Mówię: w zasadzie, bo w realiach 
ówczesnej Europy Polska była, można powiedzieć, 
krajem tolerancji, dyskusji. Przedstawiciele innych 
religii zasiadali m.in. wśród naszych poprzedników, 
czyli w Senacie I Rzeczypospolitej, jak również w ła-
wach poselskich.

Wysoka Izbo, nie chciałbym tutaj rozwodzić się 
zbyt długo na temat znaczenia unii lubelskiej, ale 
niewątpliwie odegrała ona istotną rolę w historii ta-
kich krajów ościennych, jak Litwa, Białoruś, Ukraina, 
a także Rosja, chociażby w tym sensie, że unia litew-
ska była też pochodną sytuacji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, wojny rosyjsko-litewskiej, która się to-
czyła w tamtym czasie, zagrożenia, jakie stanowiła 
polityka Iwana IV Groźnego, który zbierał ziemie 
ruskie i po prostu prowadził intensywne działania 
wojenne przeciwko Litwie. Polska oczywiście wspie-
rała Litwę w tej wojnie.
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) A ja mam do pana pytanie w związku ze zda-
niem mówiącym, że wspólny był również herb, 
parlament, waluta, polityka zagraniczna i obronna. 
Panie Senatorze, o ile wiem, herbem Litwy była 
Pogoń, a nie Orzeł Biały, a herbem Polski nie była 
Pogoń. Otóż to jest duża nieścisłość. Nie było wspól-
nych herbów. Te herby były uwidocznione na tarczy 
heraldycznej, która była wspólna, ale herb Litwy  
to była Pogoń.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, dziękuję za to pytanie.
Mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać i stara-

łem się w rozmowie kuluarowej rozwiać wątpliwości 
pana marszałka…

(Senator Bogdan Borusewicz: Miał pan to wyja-
śnić, a nie wyjaśnił pan. W związku z tym ma pan 
moje pytanie. Proszę na nie odpowiedzieć.)

W związku z tym wyjaśniam, co następuje. 
Oczywiście, ma pan rację, że to nie było tak, że 
Orzeł Biały stał się herbem Litwy. Litwa miała swój 
znak heraldyczny, był nim rycerz na koniu – Pogoń 
Litewska. A herb był wspólny w tym sensie, że na 
jednej tarczy herbowej były oba znaki, był i Orzeł 
Biały, i Pogoń Litewska.

W roku 1658 do oficjalnego herbu Rzeczypo-
spolitej Polskiej doszedł jeszcze św. Michał, któ-
ry był symbolem Rusi, ale doszedł dlatego, że na 
mocy unii hadziackiej z 1658 r. zostało ustano-
wione Księstwo Ruskie, które miało istnieć na 
równorzędnych prawach z Wielkim Księstwem 
Litewskim i Koroną Rzeczypospolitej Polskiej. Ten 
twór państwowy w sensie formalnoprawnym istniał 
do roku 1659, więc bardzo krótko. Ale te 3 herby 
były używane chociażby na dzisiejszej Ukrainie 
czy w Wielkim Księstwie Litewskim. Podczas 
powstania styczniowego powstańcy, przypomnij-
my sobie, na kartuszach herbowych mieli i Orła, 
i Pogoń, i św. Michała. To było używane w na-
szej narodowej symbolice np. w trakcie powstania  
styczniowego.

Tak że w literaturze przyjmuje się to sformułowa-
nie, w literaturze mówi się o tym, że był wspólny herb 
na zasadzie równorzędności, żaden z tych herbów 
nie był dominujący, nie było tak, że Orzeł Biały był 
ważniejszy od Pogoni Litewskiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Jestem zachwycony poziomem debaty w tej Izbie. 

Myślę, że Sejm może brać z nas przykład. (Oklaski)
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.
(Głos z sali: O, jeszcze raz Borusewicz.)

tolerancja i pokojowe współistnienie. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów stała się pomostem między zachod-
nią a wschodnią Europą. Unia Lubelska, ten pokojowy 
akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawanso-
wanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w du-
chu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, 
dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnie-
nia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem 
w historię nowożytnej Europy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu histo-
rycznego znaczenia Unii Lubelskiej w nowożytnych 
dziejach Europy, ustanawia rok 2019 Rokiem Unii 
Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy, który jest również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym zapy-

tać, czy na posiedzeniu komisji był obecny… Czy był 
tam zaproszony i czy był obecny jakiś przedstawiciel 
strony litewskiej, np. przedstawiciel ambasady litew-
skiej? Czy strona litewska przedstawiła jakiś stosunek 
do tej inicjatywy lub do treści uchwały?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji nie było 

żadnego przedstawiciela, dyplomaty, jeśli chodzi 
o państwa akredytowane w Warszawie, nie było też 
prezentowane stanowisko strony litewskiej. Jeśli sobie 
dobrze przypominam dyskusję, to nikt nie wnosił, aby 
uwzględnić taki element w naszym procedowaniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja na Konwencie Seniorów sugerowałem, żeby na 

dzisiejsze posiedzenie zaprosić ambasadorów litew-
skiego i ukraińskiego.
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nej historiografii litewskiej, która do dzisiaj ma swoich 
zwolenników.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, jako historyk i jako polityk pol-

ski mogę podkreślić, że ma pan rację. Oczywiście 
w literaturze litewskiej pojawiają się tego rodzaju 
interpretacje. Nie chcę mówić w tej chwili, czy one 
są dominujące, czy są mniejszościowe. To nie czas 
i miejsce na dyskusje na ten temat. My jesteśmy w pol-
skim Senacie i podejmujemy uchwałę. Prezentuję 
projekt uchwały, która odnosi się do dokonań pol-
skiej historiografii i polskiej historii. Jako jeden  
ze współautorów uchwały starałem się unikać w dys-
kusji jakichkolwiek kontekstów politycznych i histo-
rycznych. Pan marszałek jako historyk doskonale wie, 
że w Polsce również są historycy, którzy uważają,  
że to było nieszczęście dla Polski, bo zaangażowali-
śmy się w sprawy wschodnie i straciliśmy jednolitość 
etniczną, której notabene nie mieliśmy. No ale z dzi-
siejszej perspektywy można to tak ocenić. W wyni-
ku unii litewskiej powstało państwo wielonarodowe, 
w którym notabene Polacy stanowili mniejszość. 
Etnicznych Polaków w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów było po unii litewskiej 42%. Pozostałe 58% 
stanowili przedstawiciele innych narodów. Polacy byli 
największą grupą, ale nie grupą dominującą, i to jest 
pewien fenomen tego państwa. Atrakcyjność polskiej 
kultury i polonizowanie się elit ruskich, części elit li-
tewskich, białoruskich czy jeszcze innych środowisk, 
chociażby Niemców… No, to jest pewien fenomen 
polskiej kultury, ale wchodzimy tu już w taką deba-
tę, powiedziałbym, bardziej historyczną, a nie nad 
materią tej uchwały. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, to niezmiernie ważna inicjatywa 

– mówię o tej uchwale – należąca do najważniejszych 
inicjatyw uchwałodawczych Senatu. Rzeczywiście 
warto czcić każdą okrągłą rocznicę powołania wspól-
nego państwa polsko-litewskiego. Osobiście uważam, 
że to 1 z 5 najważniejszych dat w historii Polski. 
Uważam także, że jest to inicjatywa Senatu, która 
będzie miała swój rezonans. Nie wszystkie inicjatywy 
taki rezonans mają, a ta na pewno będzie go miała.

Chciałbym zaapelować – nie zapytać, tylko za-
apelować, Panie Marszałku –do pana senatora o au-
tokorektę w sprawie tego 1 słowa. Skoro rzeczywiście 
w 1569 r. z mądrości obu elit, polskiej i litewskiej, 
udało się ustanowić wspólne państwo ze wspólną poli-

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, w tej uchwale nie jest to dookre-

ślone i z punktu widzenia politycznego jest tutaj nie-
zręczność, poważna niezręczność. Jeżeli piszemy… 
Podkreślamy, że było wspólne państwo polsko-litew-
skie i piszemy, że był wspólny herb w sytuacji, kiedy 
Litwa cały czas miała Pogoń.

Czy pan nie uważa, że powinno się to dookreślić 
w formie autopoprawki, którą pan powinien zgłosić 
i wskazać, że na tarczy heraldycznej itd.? Albo trze-
ba to skreślić, żeby uniknąć dwuznaczności. Ja nie 
będę zgłaszał takiej poprawki. To jest kwestia pana 
jako autora.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja odpowiem panu na to pytanie 

w sposób następujący. Otóż w literaturze używa się 
tego sformułowania: wspólny był herb, ale nie w tym 
sensie, że był jednolity, taki sam dla obu państw. 
Używa się sformułowania: wspólny był herb.

Ja nie widzę konieczności dookreślania. Gdyby 
pójść tropem myśli pana marszałka, to strona litewska 
powinna kwestionować polskie podręczniki, polskie 
książki historyczne. To sformułowanie jest używane 
i nie wzbudza to żadnych kontrowersji, przynajmniej 
ja o takowych nigdy nie słyszałem. Są inne problemy 
w naszych wzajemnych relacjach, ale akurat z tego 
tytułu, że takiego sformułowania używa się w lite-
raturze historycznej czy odnoszącej się do tamtego 
okresu… To jest istotne.

Chciałbym też dodać, że gdyby chodziło o dys-
kusję w jakimś gremium z udziałem przedstawicie-
li innych państw, to powinien być wtedy również 
przedstawiciel Białorusi, ponieważ, jak wiadomo, 
Wielkie Księstwo Litewskie obejmowało terytorialnie 
nie tylko dzisiejszy teren państwa litewskiego, ale 
także dzisiejszy teren państwa białoruskiego, a po 
części nawet dzisiejsze tereny Federacji Rosyjskiej. 
Tak że należy mieć to na względzie i o tym pamiętać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze raz pan marszałek Borusewicz.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czy pan nie słyszał o interpretacji 
w historiografii litewskiej powstania wspólnego pań-
stwa, czyli unii, która to interpretacja określa Jagiełłę 
jako zdrajcę, a stosunek do unii polsko-litewskiej jako 
negatywny? To była dominująca teza w przedwojen-
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(senator B. Klich) …Ościennych, często podyktowane bieżącymi 
kierunkami polityki. Jednak w sensie kulturowym, 
społecznym to dziedzictwo jest po prostu niezwykłe. 

Więc bardzo się cieszę, że mam zaszczyt w imie-
niu wnioskodawców i komisji prezentować tutaj pro-
jekt uchwały, która jakoś uwypukli tę sprawę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, ja tę kwestię podnosiłem i zgła-

szałem poprawki na posiedzeniu komisji. Chodzi mi 
o to, żeby wybrzmiało to również na tej sali. Jakie 
argumenty uzasadniały czy uzasadniają niezamiesz-
czenie znamiennych słów największego Polaka w hi-
storii, św. Jana Pawła II, który, doceniając rolę wła-
śnie unii lubelskiej, znamienne słowa wypowiedział  
na jednej z pielgrzymek…

(Głos z sali: W Sejmie.)
W Sejmie, tak? 
…„od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”?  

Ja wnosiłem, ażeby te słowa tego największego Polaka 
w uchwale się znalazły. Pan argumentował za tym, 
żeby one tam się nie znalazły. Proszę tę argumentację 
przytoczyć.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja, po pierwsze, Panie Senatorze, odczytam frag-

ment książki św. Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość” 
odnoszący się do tej problematyki, o której w tej chwi-
li dyskutujemy.

Sięgając w daleką przeszłość, można powiedzieć, 
że to współtworzenie zaczęło się już od chrztu Polski, 
a zwłaszcza od Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000. 
Przyjmując chrzest z pobratymczych Czech, pierwsi 
władcy Polski piastowskiej tworzyli w tym miejscu 
Europy strukturę państwową, która pomimo swo-
ich historycznych słabości zdołała przetrwać napór 
z Zachodu. Żyjące na ziemiach na zachód od Polski 
plemiona słowiańskie uległy tej presji. Polska zaś 
była zdolna przeciwstawić się i stała się wręcz bastio-
nem dla różnych zewnętrznych naporów. My, Polacy, 
współtworzyliśmy zatem Europę, uczestniczyliśmy 
w rozwoju historii naszego kontynentu, broniąc go 
również zbrojnie. Wystarczy przypomnieć choćby 
bitwę pod Legnicą, gdzie Polska zatrzymała najazd 
Mongołów na Europę. A co powiedzieć o całej spra-
wie krzyżackiej, która znalazła swój rezonans na 
Soborze w Konstancji? Jednakże wkład Polski nie 
miał wyłącznie charakteru militarnego. Również na 
płaszczyźnie kultury Polska wniosła własny wkład 
w tworzenie Europy. Bardzo często w tym wymiarze 
przypomina się zasługi…

tyką zagraniczną, wspólną polityką obronną itd., itd., 
ale zachowano heraldyczną odrębność, to wykreślenie 
słowa „herb” byłoby tu uzasadnione. Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Wspólny herb.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, tak jak każdy senator ma pan pra-

wo złożenia takiej poprawki. Ja nie mogę zrobić tego 
w trybie autopoprawki, bo po prostu byłoby to niere-
gulaminowe. Każdy z członków Senatu Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej może złożyć poprawkę i możemy 
ją przegłosować. Ja nie mam takiej możliwości,  
że orzeknę, że skreślamy z tekstu druku… Jaki 
to druk? Chcę precyzyjnie powiedzieć. …Druku 
nr 952 S to 1 słowo, bo po prostu wykroczę poza 
materię regulaminową i będę z tego tytułu ponosił 
konsekwencje. Senat też by ponosił konsekwencje.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku, ja chciałbym dorzucić pewną 

myśl do tego. Spośród tych 3 ówczesnych… państw 
– tak je nazwijmy – Polski, Litwy i Rusi, w zasadzie 
Polska jest historycznym spadkobiercą unii lubelskiej. 
I to by wiele tłumaczyło. Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Można powiedzieć, że w Polsce tradycja unii lu-

belskiej jest silna. Przecież w wielu miastach Polski 
jest ona upamiętniona, są ulice, place… W polskiej 
historiografii – zgadzam się z panem senatorem i zga-
dzam się z panem senatorem Klichem – jest to bardzo 
ważna data. 

Notabene powiem państwu jeszcze jedną cieka-
wostkę. Jeżeli chodzi o królów po dynastii Piastów, 
to proszę zauważyć, że 2, 3 było Polakami etniczny-
mi, tak że to też jest pewien fenomen, że mieliśmy 
przedstawiciela najwyższej władzy… A wtedy wła-
dza królewska miała i wymiar sądowniczy, i wymiar 
ustawodawczy, i wykonawczy oczywiście. Po prostu 
pewnym fenomenem jest to, jakie państwo zosta-
ło skonstruowane i jak silne jest dziedzictwo Unii 
Europejskiej, bez względu na współczesne oceny hi-
storyków z różnych państw…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Unii lubelskiej.)
Przepraszam, unii lubelskiej.
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(senator J.M. Jackowski) formuły organizacyjnej Unii Europejskiej. Słowa od-
nosiły się do konkretnego momentu…

(Senator Dorota Czudowska: Dobrze…)
…kiedy Polska aspirowała do Unii Europejskiej. 

Przypomnijmy, że Polska… I Kościół w Polsce, i elity 
polityczne w Polsce popierały wejście Polski do Unii 
Europejskiej. Przypomnijmy sobie całą dyskusję z lat 
2002–2003…

(Senator Piotr Zientarski: Czyli to są aktualne 
słowa papieża…)

…kiedy Kościół w Polsce jednoznacznie opo-
wiadał się za wejściem do Unii Europejskiej. I dla-
tego, moim zdaniem, używanie wspomnianych słów 
w kontekście bieżącej gry politycznej w Polsce było-
by wykorzystywaniem autorytetu św. Jana Pawła II  
do celów, do których nie może się on ustosunkować, 
bo po prostu nie żyje. Dlatego jestem temu przeciwny. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Czudowska.
(Senator Piotr Zientarski: Papież podkreślał rolę 

unii lubelskiej.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest. Tak jest.)
(Senator Piotr Zientarski: …„Do Unii Europej-

skiej”. Tak.)
Pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas prac Komisji Usta-

wodawczej nad tą ustawą…
(Senator Leszek Czarnobaj: Uchwałą.)
…uchwałą inni senatorowie mogli uczestniczyć 

w obradach, zgłaszać swoje uwagi i dyskutować,  
tak żeby uniknąć takich sytuacji jak ta, którą mamy 
teraz?

Senator Jan Maria Jackowski:
Jak najbardziej. Każdy z senatorów miał infor-

macje na temat posiedzeń komisji i mógł w nich 
uczestniczyć, składać propozycje, poprawki. Zresztą 
te poprawki były rozpatrywane. Myśmy przecież od-
byli posiedzenie. Starałem się to właśnie powiedzieć 
na wstępie mojej wypowiedzi, kiedy prezentowałem 
sprawozdanie z obrad komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

…szkoły w Salamance…
(Senator Piotr Zientarski: …ale to nie jest odpo-

wiedź na moje pytanie...)
…a zwłaszcza hiszpańskiego dominikanina 

Francisca de Vitorii…
(Senator Piotr Zientarski: …o unię lubelską.)
…w opracowywaniu prawa międzynarodowego. 

Słusznie. Nie można jednak zapominać, że dużo 
wcześniej Paweł Włodkowic głosił te same zasady 
jako fundament uporządkowanego współżycia naro-
dów. Nie nawracanie mieczem, ale przekonywanie. 
Plus ratio quam vis – to złota zasada Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który dla kultury europejskiej miał 
olbrzymie zasługi. Na tym uniwersytecie wykłada-
li wybitni uczeni, jak np. Mateusz z Krakowa czy 
Mikołaj Kopernik. Trudno tu nie przypomnieć jeszcze 
jednego faktu historycznego. W okresie, kiedy Europa 
Zachodnia pogrążała się w wojnach religijnych po 
reformacji, którym usiłowano zapobiegać, przyjmując 
niesłuszną zasadę cuius regio, eius religio, ostatni 
z Jagiellonów, Zygmunt August, stwierdzał uroczy-
ście: „Nie jestem królem waszych sumień”. Istotnie, 
nie było w Polsce wojen religijnych. Była za to ten-
dencja ku porozumieniom i uniom. Z jednej strony, 
w polityce – unia z Litwą; z drugiej, w życiu ko-
ścielnym – unia brzeska, zawarta pod koniec XVI w. 
pomiędzy Kościołem katolickim a chrześcijanami 
wschodniego obrządku.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, ale to 
nie jest odpowiedź na moje pytanie.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 
Będzie pan mógł dopytać.)

(Senator Piotr Zientarski: Ja nie pytam o unię lu-
belską, a o słowa Jana Pawła II.)

I teraz odpowiadam konkretnie na pana pytanie. 
Słowa św. Jana Pawła II padły w określonym kontek-
ście. W określonym kontekście.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, to nie 
jest odpowiedź na moje pytanie.)

Padły w momencie, w którym św. Jan Paweł II 
nie musiał się jeszcze krytycznie wypowiadać o tym, 
że z konstytucji europejskiej, z projektu w 2002 r. 
zostały wycięte wartości chrześcijańskie. Była cała 
dyskusja. Proszę sobie poczytać literaturę, wypowie-
dzi kard. Ratzingera, ówczesnego szefa…

(Senator Aleksander Pociej: Kongregacji…)
…kongregacji wiary…
(Senator Aleksander Pociej: …Nauki Wiary.)
…Kongregacji Nauki Wiary, przepraszam. Proszę 

poczytać wypowiedzi innych hierarchów i proszę so-
bie przypomnieć, że na mocy traktatów, które zawarto 
już po śmierci św. Jana Pawła II, nastąpiła zmiana 
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Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja złożyłem swoje wystąpienie do protokołu, ale 

chciałbym zapytać przedstawiciela wnioskodawców 
o rzecz następującą. 

W jaki sposób w 2, 3 zdaniach naszym wyborcom 
wyjaśnić zasadność tej uchwały – również w kon-
tekście naszych relacji międzynarodowych z Litwą, 
Ukrainą – tak żeby to było tak dobrze przyjęte jak 
przez Wysoką Izbę?

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie.
Myślę, że sama treść projektu uchwały daje odpo-

wiedź, ponieważ podkreśla się tu rangę i znaczenie 
tego aktu dla całej Europy – nie tylko dla historii 
Polski i krajów ościennych, ale również dla całej 
Europy. Myślę, że to uzasadnienie jest zawarte w tre-
ści tego projektu. Intencją wnioskodawców nie było 
tworzenie jakiegoś wykładu, który by opisywał ów-
czesną sytuację polityczną, powody zawarcia tej unii, 
szczegóły. Jak wiadomo, m.in. na mocy unii ziemie 
ruskie zostały przyłączone do Korony, co zmieniało 
proporcje terytorialne między obu państwami. Można 
by było na ten temat długo… Jest zresztą bardzo ob-
szerna i bardzo ciekawa literatura historyczna na ten 
temat, tak że zachęcam do lektury.

A w sensie takim współczesnym jest to trwały 
element historii Europy z czasów nowożytnych, doty-
czący nie tylko Europy Środkowej, ale i całej Europy. 
Myślę, że taką tezę spokojnie można obronić. Ta unia 
pokazuje, że różne projekty o charakterze federa-
cyjnym, łączenie się różnych państw dla wspólnych 
spraw – właściwie od średniowiecza to funkcjono-
wało – są trwałym elementem historii Europy. Polski 
wkład w to, jeżeli chodzi o myśl traktatową, prawną 
– pomijam kwestię unii horodelskiej, która na ówcze-
sne czasy była po prostu rewelacyjnym osiągnięciem 
myśli prawniczej – jest rzeczywiście wyjątkowo duży. 
Mamy się czym pochwalić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ponieważ usłyszałem tu z boku apel do mnie… 

Ja chcę powiedzieć, że ja uważam, że czczenie tego 
roku jako Roku Unii Lubelskiej jest rzeczą ze wszech 
miar dobrą. Unia lubelska była bardzo ważnym ele-
mentem naszej historii. Ma być to oczywiście uchwała 
skierowana także do naszych braci Litwinów. Ale 
jeżeli odbieramy im herb – piszemy, że to był wspól-

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja muszę powiedzieć, że jakoś nie rozumiem tej 

ostrej debaty wokół sprawy, która wydaje się dość 
oczywista. I apelowałbym do wszystkich, żeby tro-
szeczkę to powściągnąć. No bo mamy jeszcze parę 
ważnych rzeczy do załatwienia, a wydaje mi się, że 
co do zasady, generalnie się zgadzamy.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Cóż ważniejszego 
niż dyskusja o historii?)

Panie Marszałku, przepraszam, ja troszeczkę prze-
dłużę tę minutę, ale bardzo niedużo, jeżeli wolno. 
Tak się składa, że moja rodzina jest w ogóle jakoś, 
że tak powiem, zamieszana w tę sprawę, w jakimś 
sensie, pochodząc z Litwy… Potem Radziwiłłowie 
byli dużą rodziną w Koronie. A jedna z moich ciotek, 
Barbara, żyła w tamtych czasach, była żoną… No, już 
nie dożyła unii lubelskiej, ale była żoną króla, który 
ratyfikował tę umowę. I dlatego pozwalam sobie za-
brać głos w tej sprawie.

Panie Marszałku, szybciutko sprawdziłem, co 
znaczy „godło”, co znaczy „herb” i jakie są syno-
nimy. I zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stro-
nę wszystkie słowniki potwierdzają, że to jest coś 
bardzo podobnego albo tożsamego. Myślę, że by-
łoby dziwnie, gdybyśmy używali jakiegoś bardzo 
skomplikowanego określenia w miejsce słowa „herb”. 
„Tablica heraldyczna” czy coś takiego – niewiele 
osób by to zrozumiało. Tak więc proponowałbym 
rozważyć, Panie Marszałku, wycofanie tego wnio-
sku, zwłaszcza że nie gdzieś indziej tylko w najprost-
szym z możliwych źródeł, jakie można natychmiast, 
jednym przyciśnięciem w internecie znaleźć na temat 
unii lubelskiej, jest taka grafika, ilustracja podpisa-
na: „Godło Rzeczypospolitej od 1569 r.”. I to godło 
wygląda tak.

(Senator Konstanty Radziwiłł prezentuje z laptopa 
godło Rzeczypospolitej od 1569 r.)

(Senator Maciej Łuczak: Piękne.)
(Rozmowy na sali)
Nie, to jest jednolite godło, na którym są 2 Orły 

i 2 Pogonie w takiej szachownicy. Ja myślę, że na-
prawdę nie warto się o to spierać.

(Senator Jarosław Rusiecki: Równorzędne wzglę-
dem siebie…)

Panie Marszałku, szkoda czasu, podejmijmy tę 
uchwałę już bez ogłaszania przerwy. No, to chyba nie 
jest najważniejsze… Nie wiem, ale wydaje mi się, że 
co do zasady chyba się wszyscy zgadzamy. Dziękuję. 
I przepraszam, Panie Marszałku, za… (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Szymański.
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(senator B. Borusewicz) Musimy sobie zdać sprawę z kilku faktów zwią-
zanych z historią polsko-litewską. Relacje zaczęły 
się zacieśniać tak naprawdę od czasu unii w Krewie, 
czyli od 1385 r. Sama unia w Krewie została podpi-
sana przez Polskę i Litwę, kiedy na tron Polski miał 
wstąpić pierwszy z dynastii Jagiellonów, Władysław, 
z przyczyn bardzo prozaicznych, mianowicie z po-
wodu konfliktu, który był na wschodzie z zakonem 
krzyżackim. To właśnie powstanie na Żmudzi spowo-
dowało, że król Polski zaangażował się w wojnę, którą 
potem nazwał wielką wojną z zakonem krzyżackim. 
I od tego czasu te stosunki zaczęły nabierać tempa, 
od unii personalnej, czyli właściwie tylko luźnego 
połączenia 2 państw jedną osobą władcy, aż do unii 
realnej z Lublina z 1569 r.

Cóż takiego przez ten czas się stało, że ogromna 
część litewskiej szlachty była za tym, żeby jednak 
do Korony przystać i tę unię podpisać? Powodem 
był ustrój Rzeczypospolitej, który budowany był 
od okresu przywilejów szlacheckich, od przywile-
jów w Nieszawie, aż do konstytucji nihil novi i do 
Trybunału Koronnego. I to właśnie ten ustrój stał 
się tak atrakcyjny dla elit. Na czym on się opie-
rał? Opierał się na niesamowitym konglomeracie  
3 ustrojów w jednym ustroju: monarchii, arystokra-
cji oraz demokracji. Jak zbierał się Sejm, to Senat, 
który był arystokratyczny… Tam nikogo nikt nie 
wybierał, byli w nim wojewodowie, kasztelanowie, 
ministrowie królewscy etc. i oni byli z mianowa-
nia. Razem z nimi obradował król. I była jeszcze 
izba poselska. Izba poselska właśnie była wybiera-
na. Przez kogo? Przez szlachtę na sejmikach. Tak, 
w najprostszym ujęciu, kształtowały się instytucje 
decyzyjne w Rzeczypospolitej. Oczywiście szlachta 
litewska przyglądała się temu i przywileje, które były 
nadawane szlachcie polskiej, budziły jej zazdrość, 
niewątpliwie. A oczywiście szlachta Polska, głów-
nie wielkie rody, zainteresowana była ogromnymi 
połaciami ziemi, które były we władaniu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

Zawarcie samej unii było momentem dowodzą-
cym niesamowicie mądrej polityki ówczesnego króla 
Zygmunta Augusta. On wiedział, że jest ostatnim 
z rodu, że po nim już nie będzie następstwa, chciał 
więc zamknąć klamrą to, co rozpoczął jego prapra-
dziad. To znaczy chciał zacieśnić stosunki polsko-li-
tewskie. Z tym że poza średnią szlachtą, poza rodami 
bojarskimi, była jeszcze elita elit – ród Radziwiłłów. 
I tu przywołuję Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła, 
który z wiadomych względów był przeciwnikiem 
tego typu fuzji, podpisania takiego aktu – zdawał 
sobie sprawę z tego, że po śmierci Zygmunta Augusta 
władztwo nad Wielkim Księstwem Litewskim przy-
padnie jemu. No ale Pan Bóg tak pokierował jego 
losami, że zmarł, zresztą w tragicznych okolicz-
nościach, po tym, kiedy się srebrem wysmarował,  

ny herb, omijamy tę Pogoń… To wywoła ze strony 
litewskiej zupełnie inne odruchy, niż pan senator 
sądzi, niż ta uchwała powinna wywołać. I stąd mój 
sprzeciw. Wczoraj z panem senatorem na ten temat… 
Sygnalizowałem to, ale nic się nie zmieniło, w związ-
ku z czym zgłosiłem poprawkę i tej poprawki nie 
wycofam.

(Senator Waldemar Bonkowski: Panie Senatorze 
Borusewicz, prosimy, odpuść pan!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja chciałbym się odnieść do tego, Panie Marszałku.
(Głos z sali: 2 godziny przerwy.)
(Senator Janina Sagatowska: 2 godziny przerwy.)
Otóż, Panie Marszałku, jeszcze raz chciałbym 

oświadczyć, że poprawne jest używanie określenia 
„wspólny herb”, ponieważ był on wspólny. On się 
składał z 2 istotnych elementów heraldycznych czy 
wizerunkowych, bo przedstawiał Pogoń Litewską  
– i nikt tego w projekcie tej uchwały nie kwestionuje  
– i Orła Białego. I to był wspólny herb. Przed chwilą 
pan senator Radziwiłł zaprezentował Wysokiej Izbie, 
jak ten herb, jak to godło państwa polskiego wyglą-
dało. A więc ja nie widzę tutaj żadnego elementu, 
który by rzutował na nasze relacje, ponieważ my się 
odwołujemy do faktu historycznego, a nie do inter-
pretacji politycznej faktów z przeszłości. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gawła.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Musimy uniknąć wchodzenia w takie sejmiko-

wanie, jakie było już w wieku XVIII. Jest jakaś idea, 
która przyświeca projektowanej uchwale – uchwała 
ma przypomnieć dobry czas Rzeczypospolitej i to, co 
w tej omawianej unii było istotne, ważne.

Panie Senatorze Jackowski, wprowadzając taki 
projekt uchwały pod debatę Senatu, nie da się uniknąć 
dyskusji na temat przyczyn i skutków tej unii. To musi 
wybrzmieć z tego miejsca.
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(senator R. Gaweł) mi lokomotyw – to było wzruszające. A te 3 krzyże 
w Wilnie zostały na biało-czerwono podświetlone. 
Tak więc zacznijmy szukać tego, co nas łączy i na 
bok odłóżmy te rzeczy, które niestety bardzo źle na 
stosunki polsko-litewskie wpłynęły. Myślę, że przy-
szłość Europy budowanej właśnie na takim racjonal-
nym podejściu – z uszanowaniem tego, co w historii 
było istotne – jest tą przyszłością, której byśmy jako 
Polacy chcieli. Wiwat Zygmunt August! (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miał rację pan senator Gaweł, przywołując tę wiel-

ką chwilę roku 1569 r. jako konsekwencję atrakcyj-
ności ustroju Korony Królestwa Polskiego, opartego 
prawnie na tych wielkich wartościach – wolności 
i równości szlacheckiej – zagwarantowanych w ciągu 
kolejnych dziesięcioleci, przez ponad 100 lat poprzez 
przywileje, czyli prawa. Niewątpliwie ta atrakcyjność 
powodowała, że stany szlacheckie ruskich i litew-
skich rodów w zdecydowanej większości chciały mieć 
większy udział w tym dobrodziejstwie ustrojowym. 
Ale trzeba też powiedzieć, tak jak słusznie powiedział 
pan senator Gaweł, że szczególnie na terenie litew-
skich rodów możnych była wyraźna kontra przeciw-
ko królowi Zygmuntowi Augustowi, która to kontra 
spowodowała wręcz załamanie się sejmu walnego 
w Lublinie. W 1569 r. król przymusił rody, jakże 
mu bliskie jednocześnie w sensie emocjonalnym, 
by usiadły z powrotem do stołu, i wymusił na tych 
rodach litewskich, by podpisały unię lubelską. Tym 
szantażem była inkorporacja południowo-wschodniej 
części Wielkiego Księstwa Litewskiego, ziem m.in. 
województw bracławskiego i kijowskiego. I tamtej-
sze rody ruskie z wdzięcznością zostały przyjęte  
do Korony, stając się pierwszym beneficjentem tego 
właśnie projektu unii lubelskiej. Pod tym wpływem 
ponownie obrady wznowiono i ostatecznie doszło  
do podpisania unii lubelskiej.

Dlaczego o tym przypominam? Ano dlatego,  
że chciałbym powiedzieć – chociaż nie ma pana 
marszałka Borusewicza – że poniekąd zgadzam się 
także z nim i z tym, co on powiedział. Niewątpliwie 
unia lubelska i pamięć o unii lubelskiej jest dziś ży-
wym przedmiotem dyskusji historyczno-politycz-
nej i wydaje mi się, że jednak trzeba to dokładnie 
wyartykułować. Otóż ta dokładność polega na tym,  
że unia lubelska jest unią w drodze. Tak jak pan sena-
tor Gaweł mówił, że istnieje związek przyczynowo-
-skutkowy między unią krewską, potem unią horodel-

aby zapobiec chorobie. Kronikarze opisują ten strasz-
ny sposób, w jaki ta śmierć nastąpiła.

A potem czas zaczął niejako przyśpieszać. W tle 
tego wszystkiego mamy jeszcze wojnę litewsko-
-ruską i ogromną pomoc Polski dla Litwy – my-
śmy wystawili prawie 300 rot zbrojnych. 2 miliony  
to kosztowało Sejm – uchwalono podatki dodatko-
we – żeby pomóc Litwie. I wtedy Litwini zobaczyli,  
że bez Polski się nie da. Wielu historyków, znawców 
literatury mówi dzisiaj, że bez języka polskiego język 
litewski uległby rutenizacji, czyli rusyfikacji. Wielu 
mówi o tym, że gdyby nie zaangażowanie Polski 
w politykę wschodnią w XIV w., to Litwa zostałaby 
wchłonięta przez zakon krzyżacki. To są fakty hi-
storyczne, do których dzisiaj powinniśmy podejść 
uczciwie z obydwu stron.

Czego właściwie nam potrzeba? No, potrzeba 
porozumienia. Te stosunki w okresie końca I woj-
ny światowej, dwudziestolecia międzywojennego 
i II wojny światowej się bardzo popsuły. Zresztą 
dzisiaj też jest wiele różnych rzeczy w stosunkach 
polsko-litewskich, które budzą kontrowersje.

Co do samych instytucji, to po to krótko mówiłem 
o tym, jak kształtował się ustrój Rzeczypospolitej 
szlacheckiej… Był ewenementem, którego głów-
nym paradygmatem była wolność. I wielką atrakcją 
dla całej Europy było to, że jest taki kraj, w którym 
można zbudować ustrój oparty właśnie na wolności, 
wolności obywatela. Ciekawa sprawa, że to wszystko 
przetrwało – te stosunki polsko-litewskie; najpierw 
unia w Krewie, potem unia lubelska – ponad 400 lat. 
Jest pewien cytat dotyczący współczesnych instytu-
cji europejskich… On nie jest krytyczny, pokazuje 
pewne spojrzenie historyczne z długiej perspektywy, 
z długiego okresu: „Tradycja to dąb, który tysiąc lat 
rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie 
przymierza”. My jako Polacy mamy się czym chwa-
lić. Chodzi teraz tylko o to, żeby wrócić do dobrej 
tradycji stosunków polsko-litewskich. Ja wiem o tym 
– to było dzisiaj tutaj mówione – że właściwie jakaś 
część elit litewskich całkowicie nie chce przyzna-
wać się do historii związanej z Jagiellonami i uważa 
Władysława Jagiełłę za głównego zdrajcę, a królem 
chce mieć tylko i wyłącznie Giedymina. Na litew-
skim Uniwersytecie Wileńskim Stefan Batory nie jest 
opisany jako król Polski – tam tylko jego portret wisi 
i jest jego nazwisko. To są rzeczy dla nas przykre.

Ale są i takie rzeczy, które budzą nadzieję, za które 
z tego miejsca chciałbym Litwinom podziękować. 
Niedawno obchodziliśmy święto 11 listopada, naszą 
ważną rocznicę. W internecie pojawiło się w związku 
z tym wiele filmów, które były takimi przyjaznymi 
gestami, także ze strony Litwinów. I tak np. kolejarze 
litewscy, maszyniści, zagrali polski hymn gwizdka-
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(senator J. Żaryn) Czy chcemy być świadomi naszej historii i naszego 
rzeczywistego modelu tworzenia się wspólnoty na-
rodowej, jako pewnego zaproszenia, dobrowolnego, 
ale do tworzenia narodu, jednego?

My, Polacy – prawdopodobnie 1/3 Polaków, 
być może nawet dużo więcej – dzisiaj odczuwamy 
ten bezpośredni związek z dziedzictwem Kresów 
Wschodnich jako polskim dziedzictwem. Oczywiście 
to może wywoływać napięcia, ale my nie jesteśmy od 
tego, żeby niwelować napięcia tylko dlatego, że one 
są. My jesteśmy od tego, żeby trwać w polskości – to 
jest sens tej uchwały –ale jednocześnie z rozumieniem 
rzeczywistości unii lubelskiej, która nie była dla nas 
i dla wszystkich dookoła tylko znakiem pozytywnym. 
Ona była znakiem pozytywnym dla nas, dlatego że 
tworzyła podstawy tworzenia się dobrowolnie feno-
menu państwowego, który trwał do końca XVIII w. 
I finał tego fenomenu miał być taki, że powstanie 
wielka Rzeczpospolita jednego narodu polskiego, ale 
wielu, wielu pochodzeń. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Szymański 

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

gislacyjnym na piśmie złożył pan senator, pan mar-
szałek Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Przypominam, że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania 
się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

W związku z tym stwierdzam, że Senat kieruje 
projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Bardzo proszę.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, składam wniosek, żeby wy-

znaczyć komisji termin przygotowania dodatkowego 
sprawozdania jeszcze na tym posiedzeniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Padł wniosek o wyznaczenie komisji terminu 

przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały 
jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam,  
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę sprzeciwu.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

ską, a następnie unią lubelską, tak można powiedzieć, 
że unia lubelska nie zamyka, proszę państwa, drogi. 
Unia lubelska, można powiedzieć, otwiera drogę  
ku naszej współczesnej świadomości. I proponuję, 
żeby przez te 3 minuty, które pewnie jeszcze mi zo-
stały, zastanowić się, kim my jako Polacy jesteśmy 
dzisiaj, czy jesteśmy zgodni i zdolni do powiedzenia 
sobie, że jesteśmy narodem, który chce przyjąć do 
wiadomości, że unia lubelska nie była aktem końco-
wym, tylko byłem aktem w drodze. A gdzie ta droga 
się skończyła? Jeżeli już szukalibyśmy gdzieś tego 
miejsca w historii Polski, to byłby to 3 maja 1791 r., 
czyli szukalibyśmy tego w konstytucji trzeciomajo-
wej, która wieńczyła, kończyła proces – i właśnie na 
tym polega to napięcie, o którym mówił pan marszałek 
Borusewicz – fenomenalnego projektu jednoczenia 
się wielu w jeden naród. Naród. Czyli: wielu w jeden 
naród. To słynne zawołanie: gente Ruthenus, natione 
Polonus, czyli z pochodzenia Rusin, z narodowości 
Polak – to jest wizja unii lubelskiej w tym fragmencie, 
o którym mówiłem, tzn. bezpośrednie włączenie do 
Korony Królestwa Polskiego województw Kresów 
Południowo-Wschodnich jako wizja jednoczenia się 
w jeden naród, z olbrzymim szacunkiem dla różno-
rodności podmiotów go tworzących wewnątrz stanu 
szlacheckiego, którym rządzą 2 wartości: równość 
i wolność. Ale nie zrozumiemy dzisiejszych napięć 
wynikających z rozumienia unii lubelskiej, jeśli nie 
odkryjemy, jaka była prawdziwa intencja i sens unii 
lubelskiej. Bo dzisiaj historycy litewscy to rozumie-
ją i wiedzą dokładnie, i stąd moja zgoda, poniekąd 
zagadkowa, z panem marszałkiem Borusewiczem.

Tylko pytanie brzmi: czy my jesteśmy i chce-
my być dziedzicami unii lubelskiej kończącej się 
Konstytucją 3 maja 1791 r., czy chcemy udawać, że 
nie jesteśmy jej dziedzicami? I ta uchwała, niezależ-
nie od tego, czy ona będzie się komuś podobać, czy 
nie, jest z jednej strony efektem myślenia Polaków: 
tak, jesteśmy dziedzicami tej konkretnej unii lubel-
skiej, która nakreśliła drogę ku tworzeniu się jednego 
narodu polskiego, szanującego wszystkie różnorod-
ności wewnątrz tego narodu tkwiące… A ta droga 
pokojowa trwała od 1569 r. do 1791 r., do tego aktu, 
którym się przecież chwalimy, a nie go odrzucamy, 
gdzie wszelkie ostateczne znamiona różnorodności 
między Koroną a Litwą zostały zniesione. A więc 
czy jesteśmy tymi Polakami, którzy są dziedzicami 
tej unii, czy też stoimy cały czas na gruncie wahania 
się, tak jak te możne rody litewskie, które spowodo-
wały, że w 1569 r. załamał się na parę tygodni projekt 
Zygmunta Augusta, który musiał przymusić, inkorpo-
rując, część ziem Kresów Południowo-Wschodnich… 
Ja mówię o historii, ale przecież państwo rozumieją, 
że ja mówię o teraźniejszości. A więc gdzie jesteśmy? 
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Głosowania

(wicemarszałek A. Bielan) Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności przedstawiły projekty uchwał, 
w których wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek; 
druki senackie nr 1048 A, 1048 B i 1048 C.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz usta-
wy – Prawo celne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1054 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Mróz jeszcze nie zagłosował.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał 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 oraz ustawy 
– Prawo celne.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 1053 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o biokomponentach, biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do usta-
wy; druk senacki nr 1043 A. 

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawki nr 1 i 2 przewidują, że jedyną przesłan-

ką ujawnienia informacji na temat pacjenta po jego 
śmierci, mimo jego wcześniejszego sprzeciwu, jest 
konieczność ochrony życia i zdrowia osoby bliskiej 
po zmarłym pacjencie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 28 – za, 48 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Stwierdzam że poprawki nr 1 i 2 zostały odrzu-

cone.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Jeszcze 

wniosek…)
Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
(Senator Tomasz Grodzki: A druga poprawka?)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przegłoso-

waliśmy…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przegłosowaliśmy 

razem.)
Głosujemy nad moim wnioskiem o przyjęcie usta-

wy bez poprawek.
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 55 – za, 24 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
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Głosowania

(wicemarszałek A. Bielan) W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja rozpatrzyła poprawki złożone do ustawy 
o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. 

Komisja wnosi: Wysoki Senat raczy przyjąć usta-
wę bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan marszałek 

Borusewicz, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

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

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
popartym przez komisję o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 59 – za, 26 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o ochronie danych oso-
bowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pe- 
tycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustaw bez poprawek, 
a mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie popra-
wek do ustawy; druk senacki nr 1051 A.

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 przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały, w którym 
komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 60 – za, 26 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochronie danych 

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi przy-
jęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1055 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 76 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 1040 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 62 – za, 25 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Policji.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 1057 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Mio-
duszewskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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Głosowania

(wicemarszałek A. Bielan) Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 1056 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawki nr 1 i 5 zamieszczają przepis dostoso-

wujący we właściwym miejscu w strukturze ustawy 
oraz uwzględniają, że to Skarb Państwa, a nie minister 
właściwy do spraw gospodarki, wyposaży nowo two-
rzoną fundację w składniki majątku, których wartość 
będzie stanowiła fundusz założycielski.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 22)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby jednym  

ze źródeł finansowania fundacji były zbiórki publicz-
ne, a nie jakiekolwiek zbiórki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie 
nr 23)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby minister wła-

ściwy do spraw gospodarki mógł uzupełnić skład 
rady w przypadku rezygnacji albo śmierci członka 
rady albo odwołania go w związku z zaistnieniem 
przesłanki obligatoryjnego odwołania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 24)

osobowych przetwarzanych w związku z zapobiega-
niem i zwalczaniem przestępczości.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organi-
zacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 1052 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 23 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organi-
zacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o umowach międzynarodowych.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1039 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 75 – za, 2 – przeciw,  

11 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o umowach międzynarodowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
– Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1050 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

(wicemarszałek A. Bielan) Senator Sprawozdawca  
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

komisji…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zrobimy chwilkę 

przerwy technicznej, Panie Senatorze.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

może pan kontynuować.)
Dziękuję.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Ustawodawczej nad ustawą o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny. Jest to ustawa prezydencka, jej 
projekt został wniesiony przez prezydenta. 

Celem tej ustawy jest likwidacja nieuzasadnionego 
uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie 
naliczania odsetek od zaległych odsetek. Zgodnie 
z art. 482 §1 kodeksu cywilnego od zaległych odsetek 
można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili 
wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu 
zaległości strony zgodziły się na doliczanie zaległych 
odsetek od dłużnej sumy. Kodeks cywilny ustanawia 
zatem zakaz umawiania się z góry na zapłatę odsetek 
od zaległych odsetek, czyli zakaz stosowania tzw. 
anatocyzmu. Celem zakazu anatocyzmu jest ochrona 
dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finanso-
wym, które wiązałoby się z opóźnieniem w wykona-
niu przez niego świadczenia pieniężnego.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują 3 wyjątki 
od zakazu anatocyzmu. Pierwszy dotyczy przypadku, 
gdy już po powstaniu odsetek strony umówiły się na 
ich kapitalizację. Drugi wyjątek dotyczy kapitalizacji 
dokonanej po wytoczeniu powództwa o zaległe odset-
ki. Trzeci wyjątek ma charakter podmiotowy i odnosi 
się do instytucji kredytowych. Zgodnie z art. 482 §2 
kodeksu cywilnego dopuszczalne jest pobieranie od-
setek od zaległych odsetek należnych od pożyczek 
długoterminowych udzielanych przez instytucje kre-
dytowe. W przypadku pierwszych 2 wyjątków wa-
runkiem naliczania odsetek jest powstanie zaległości, 
a w przypadku trzeciego taki zapis dopuszczalny jest 
już w umowie o pożyczkę długoterminową. Dłużnik 
instytucji kredytowej z tytułu umowy pożyczki dłu-
goterminowej nie jest zatem chroniony na zasadach 
ogólnych przed nadmierną restryktywnością odsetek 
za opóźnienie, sama zaś instytucja kredytowa jest 
w tym zakresie uprzywilejowana w obrocie prawnym.

Projekt prezydencki nie wzbudził zastrzeżeń 
ani w Sejmie, ani w Senacie. Dyskusja była krót-
ka. Sejm przyjął ustawę następującym stosunkiem 
głosów: 420 posłów głosowało za, nie było głosów 
przeciw, 4 posłów wstrzymało się od głosu. Komisja 

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 dodaje przepis, który umożliwi 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki odwo-
łanie członka rady będącego przedstawicielem tego 
ministra również w przypadku, gdy nie zaistnieją 
przesłanki obligatoryjnego odwołania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 była już przegłosowana.
Poprawka nr 6 uwzględnia, że w przypadku li-

kwidacji fundacji to Skarb Państwa, a nie minister 
właściwy do spraw gospodarki, przejmie mienie i zo-
bowiązania fundacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 87 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 60 – za, 27 – przeciw,  

2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pra-
cowniczych programach emerytalnych – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu ostatniego porządku obrad.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1038, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1038 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Rafała Ambrozika, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

(senator sprawozdawca R. Ambrozik) Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania  
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Łukasz Mikołajczyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 14 grudnia 2018 r. ustawie o zmianie ustawy 
– Prawo o notariacie.

Ustawa ta nowelizuje postanowienia ustawy z dnia 
14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie przez uchylenie 
w dziale II rozdziału 5 obejmującego przepisy, które 
regulują dokonywanie doręczeń za pośrednictwem 
notariusza, konkretnie art. 102 i art. 103.

Jak podkreślano w uzasadnieniu projektu, propono-
wana zmiana ma na celu wyeliminowanie przepisów, 
których praktyczne znaczenie jest znikome i które jed-
nocześnie kreują instytucję nieprzystającą do funkcji, 
jaką w polskim porządku prawnym pełni notariusz. 
W rzeczywistości doręczenia notarialne nie są, i w za-
sadzie nigdy nie były, odnotowywane w poważnej skali 
ze względu na istnienie alternatywnych, skutecznych 
mechanizmów doręczania dokumentów. Według da-
nych statystycznych zgromadzonych przez Naczelną 
Radę Notarialną w 2017 r. notariusze dokonali 157 do-
ręczeń, co w porównaniu z liczbą notariuszy – przeszło 
3,5 tysiąca – oraz z ogółem dokonywanych przez nich 
czynności notarialnych stanowi w istocie niewielki od-
setek. Równie ważne jest też to, że doręczenie notarial-
ne nie ma szczególnej mocy prawnej na gruncie prawa 
polskiego, podczas gdy status notariusza – a więc osoby 
wykonującej zawód zaufania publicznego – może su-
gerować coś przeciwnego.

Podsumowując: nowela uchyla wspomniany na wstę-
pie rozdział 5 zatytułowany „Doręczanie oświadczeń”, 
a także przepis art. 79 pkt 3, który to zalicza czynność 
doręczenia do katalogu czynności notarialnych.

Posiedzenie komisji odbyło się 18 grudnia br. 
W posiedzeniu uczestniczyli minister Łukasz Piebiak 
oraz prezes Krajowej Rady Notarialnej Mariusz 
Białecki. Większość senatorów była za, 1 senator 
wstrzymał się od głosu.

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 
14 grudnia i wszyscy posłowie głosowali za przyję-
ciem tej ustawy. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ustawodawcza przyjęła ustawę jednogłośnie, jedno-
myślnie – 7 głosów za.

W związku z tym w imieniu Komisji Ustawo-
dawczej wnoszę o przyjęcie przedstawionej ustawy. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawoz-
dawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej. Do prezentowania sta-
nowiska rządu w toku prac parlamentarnych został 
upoważniony zastępca szefa Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Paweł Mucha.

Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Panie Marszałku, tylko w przypadku 
ewentualnych pytań. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela prezydenta, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w omawianej sprawie? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt się nie zapisał do dyskusji.
Informuję dla porządku, że panowie senatorowie 

Mikołajczyk i Łuczak zgłosili swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o notariacie.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1049, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1049 A.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(wicemarszałek M. Seweryński) Przepraszam, chodzi o Ośrodek Badań Naukowych 
w Olsztynie i instytut badawczy w Opolu.

Na posiedzeniu nie było pytań odnośnie do uści-
ślenia i doprecyzowania warunków konkursu, ta 
część została przyjęta ze zrozumieniem i bez żad-
nych pytań.

Jeżeli zaś chodzi o przekształcenie instytutów, to 
było kilka pytań odnośnie do tego, dlaczego, jaki jest 
powód tego, że pan minister kultury bierze te instytu-
ty jakby w ramy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Głównym powodem jest to, że gdyby 
oba instytuty nie znalazły się w tych ramach i nie 
zostały przekształcone, to po prostu przestałyby być 
finansowane, a to są jedyne instytuty, które zajmują 
się badaniami z dziedziny kultury, więcej takich in-
stytutów nie mamy. Ich praca jest bardzo pożyteczna 
i wspomaga działania wielu ludzi kultury, stąd pro-
pozycja tego przekształcenia.

Jeśli chodzi o głosowanie na posiedzeniu komisji, 
to powiem, że cała nowelizacja zgłoszona przez mi-
nisterstwo kultury została przyjęta przez wszystkich 
członków komisji jednogłośnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Czy przedstawiciel rządu, pani minister Wanda 
Zwinogrodzka, pragnie zabrać głos w sprawie roz-
patrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka: 
Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński. Proszę.
Panią minister proszę…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Pani mini-

ster…)
(Głos z sali: Jest pytanie.)
Czy pan senator do pani minister ma pytanie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, oczywiście).

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

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

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

Mamy informację, że pan minister sprawiedli-
wości jest już w gmachu, to może chwileczkę po-
czekamy.

3 minuty przerwy.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Minuta opóźnienia.)
Otrzymaliśmy wiadomość, że pan minister jest 

jeszcze w drodze, dość daleko. Wobec tego nie bę-
dziemy na niego czekać.

(Głos z sali: Tak jest, nie mamy….)
Nie ma przedstawiciela rządu.
Zatem 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 siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1042, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1042 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, panią senator Barbarę Borys-Damięcką, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Barbara Borys-Damięcka:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja Kultury i Środków Przekazu na swoim 

posiedzeniu 18 grudnia rozpatrzyła nowelizację usta-
wy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

Nowelizacja ma 2 cele. Pierwszy cel to doprecy-
zowanie regulacji w zakresie przeprowadzania kon-
kursów wyłaniających kandydatów na stanowisko 
dyrektora w instytucjach kultury. Ustawa uściśla 
i wskazuje zadania, jakie obowiązują komisję konkur-
sową, w celu poprawienia transparentności wszelkich 
procedur konkursowych. Drugi cel to przyjęcie w po-
czet instytucji kultury instytutu naukowego w Opolu 
jako instytutu badawczego i przekształcenie w pań-
stwowe instytucje kultury tego Opola i…

(Głos z sali: Ośrodek Badań Naukowych w Ol-
sztynie…)
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(wicemarszałek M. Seweryński) …i zakres, czyli badania śląskoznawcze – tak na-
zwałbym to ogólnie – także?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Wanda Zwinogrodzka:
Tak.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Skoro nie ma, to dziękuję pani minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka: 
Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.)

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przypominam, że projekt ten został przed-
stawiony przez Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu 
Senatu i jest zawarty w druku nr 1063. W rozpatry-
waniu tego projektu ustawy nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące pierwszego czytania projektu 
ustawy w komisjach senackich.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie projektu ustawy.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów.

Jest to inicjatywa ustawodawcza Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności do usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Mnie już po-
dziękowali.) 

To ja poproszę panią minister na trybunę.
(Senator Piotr Florek: No i wszystko prawidłowo.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ona się super przy-

gotowała.)
(Głos z sali: Znakomicie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Super się przygoto-

wała…)
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam pytanie dotyczące Instytutu Śląskiego 

w Opolu. Jak zmiana statusu tej placówki wpłynie 
na zakres prowadzonych przez nią badań?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Wanda Zwinogrodzka:
W naszych założeniach… no, jak by to powiedzieć… 

celem rozwiązania, jakie proponujemy, jest zachowa-
nie dorobku i działalności obu placówek, o których  
tu mowa. I stąd zresztą takie rozwiązanie legislacyjne 
myśmy zaproponowali, właśnie żeby zapewnić konty-
nuację i zachowanie ciągłości instytucjonalnej. Rzecz 
jasna instytucja – jak sobie wyobrażamy – i sam instytut 
również, bo to się dzieje w porozumieniu z obydwoma 
instytutami… Dzięki wsparciu finansowemu minister-
stwa kultury instytucja będzie się lepiej rozwijać, a za-
tem będzie stopniowo rozszerzać swoją działalność czy 
adaptować ją do obecnych potrzeb. Generalne założenie 
jest takie, że będą zachowane ciągłość instytucjonalna 
i normalny rozwój instytucji po prostu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kto jeszcze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Tak, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czyli nazwa pozostaje ta sama…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie- 

dzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka: Tak…)
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) określone w zarządzeniu wojewody lub uchwale rady 
albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym zostały przyjęte 
i weszły w życie, chyba że nowe warunki udzielenia 
bonifikat i wysokości stawek procentowych będą ko-
rzystniejsze od dotychczasowych. 

W projekcie ustawy wprowadza się przepis 
przejściowy, zgodnie z którym postanowienia ust. 5 
w art. 9 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów w brzmieniu proponowanym w projekcie 
będą stosowane do uchwał rad albo sejmików podję-
tych od dnia 5 października 2018 r.

Wprowadza się ponadto obowiązek dla jednostek 
samorządu terytorialnego dostosowania dotychczas 
podjętych uchwał do przepisów art. 9 ust. 5 w brzmie-
niu proponowanym w projekcie. To jest art. 4.

Projektem wprowadza się także zmianę ust. 2a 
w art. 77 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami. W myśl tego proponowanego 
przepisu dokonywana przez właściwy organ aktuali-
zacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej nie może być 
wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali 
mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów 
poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktu-
alizacji, określanych według wskaźników zmian cen 
dla lokali mieszkalnych ogłaszanych przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.

W myśl przepisu art. 3 projektu powyższa regu-
lacja będzie miała zastosowanie w sprawach doty-
czących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego wszczętych od dnia 5 października 2018 r.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Taki ter-
min nie stoi w sprzeczności, w moim przekonaniu, 
z zasadami demokratycznego państwa prawnego, 
gdyż ustawa nie wprowadza obowiązków dla oby-
wateli. Jednocześnie jak najszybsze wejście w życie 
wprowadzanych uregulowań jest zgodne z interesem 
publicznym.

Przedkładając Wysokiemu Senatowi tę inicjatywę, 
pragnę podkreślić bardzo ważną rolę, którą odgrywa 
ta ustawa. Otóż sytuacja, z którą zderzyliśmy się tutaj, 
w Warszawie, i bardzo poważne zawirowania zwią-
zane z nadmiernym obniżeniem, czyli zwiększeniem 
obciążeń dla obywatela, nie dla jednostki samorządu 
terytorialnego, spowodowały, że na te działania bar-
dzo szybko zareagowaliśmy, przygotowując właśnie 
przedmiotową ustawę. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-

Pragnę podkreślić, że ustawa ta ma na celu ustawo-
we przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz 
właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych 
lokali położonych w budynkach wielorodzinnych 
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, inny-
mi obiektami budowlanymi lub urządzeniami bu-
dowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy przekształce-
nie miało być odpłatne. Osoby, które staną się z mocy 
prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do 
uiszczenia należności za nabycie prawa własności 
w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość 
opłaty rocznej za przekształcenie odpowiada wyso-
kości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obo-
wiązującej w dniu przekształcenia.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. przewiduje również moż-
liwość wniesienia opłaty jednorazowo. Określa także 
wysokość bonifikaty, jakiej właściwy organ może 
udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty 
za przekształcenie gruntu stanowiącego własność 
Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowią-
cych własność jednostek samorządu terytorialnego 
o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecydują 
właściwa rada albo właściwy sejmik.

Pragnę tutaj podkreślić, że w związku z mający-
mi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. regu-
lacjami ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów niektóre samorządy podjęły działania 
polegające na podjęciu uchwał bądź zmianie uchwał 
wcześniejszych. Mam tu na myśli np. podjęcie przez 
Radę Miasta Stołecznego Warszawy nowej uchwały 
w sprawie bonifikat, której efektem jest nadmier-
ne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we 
własność. Wspomniane uchwały obniżały wysokość 
udzielanej bonifikaty w przypadku opłaty za dany 
rok lub wniesienia opłaty jednorazowej za przekształ-
cenie gruntu do wysokości skutkujących nierzadko 
koniecznością poniesienia przez osoby uprawnione 
znaczących bądź niemożliwych do udźwignięcia 
przez budżety domowe kosztów przekształcenia.

Projekt proponuje w związku z tym wprowadzenie 
do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmian, które zapo-
biegną – pragnę to mocno podkreślić: zapobiegną 
– wskazanym praktykom samorządów.

W projekcie zaproponowano 3 zmiany. W art. 9 
ust. 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. przesądza się, że 
warunki udzielenia bonifikat od opłaty za dany rok 
lub opłaty jednorazowej za nabycie prawa własności 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Pan przewodniczący senator Andrzej Stanisławek 
i moja skromna osoba.

(Senator Piotr Florek: Tak? Dobrze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Piotr Florek: To jeszcze jedno pytanie…)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Chodzi mi 

o ten proces legislacyjny, bo jest taki ekstraordynaryj-
ny tryb. Chciałbym wiedzieć, czy jakiekolwiek opi-
nie do tej ustawy państwo macie. Chodzi mi przede 
wszystkim o opinię rządu, bo jestem ciekawy, czy pan 
minister… Znając pana ministra i wiedząc, jaki ma 
stosunek właśnie do tego typu ustaw… Czy państwo 
macie jakąkolwiek opinię – jakichś stowarzyszeń sa-
morządowych, ministra, kogokolwiek – jeżeli chodzi 
o tę ustawę?

(Senator Grzegorz Bierecki: Minister jest w dro-
dze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Doskonale pan wie, że jest to inicjatywa, która 

powstała na skutek zawirowania wokół nadmiernie 
podnoszonych obciążeń dla mieszkańców Warszawy. 
Chcieliśmy, aby w innych jednostkach samorządu 
terytorialnego, jak również w tym mieście nie do-
chodziło do takich sytuacji. 

To jest inicjatywa ustawodawcza. Jak pan senator 
doskonale wie, inicjatywa ustawodawcza powędruje 
do Sejmu. Tam odpowiednie komisje będą nad nią 
się pochylać. Przyjdzie ona również w dalszej kolej-
ności, jeśli zostanie przyjęta przez Sejm, do Senatu. 
W związku z tym w toku prac nad tą ustawą możliwe 
jest kierowanie różnych opinii, w tym opinii środo-
wisk samorządowych, w tym opinii ekspertów, w tym 
opinii stron, których dotyczy projekt tej ustawy.  
Na tym etapie takie opinie nie wpłynęły.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Jest z nami przedstawiciel rządu, pan minister 

Artur Soboń.

wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania pana senatora Adama Gawędę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej druk 
nr 1048 rozpatrzyła pozytywnie. Potem była Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych, która też ten sam 
projekt rozpatrzyła pozytywnie. Na posiedzeniu 
się okazało, że przegłosowaliście państwo to, żeby 
skierować druk nr 1048, czyli dotyczący ustawy o fi-
nansach publicznych, jeszcze dodatkowo do Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Tam opinia 
też była pozytywna, jak wynika z tego, co pan po-
wiedział wczoraj. Ale urodziła się inicjatywa usta-
wodawcza na posiedzeniu tej komisji. 

Mam pytanie. W jaki sposób urodziła się – ja nie 
jestem członkiem komisji, więc pytam – ta inicjatywa 
ustawodawcza? Kto ją przygotował? Kto ją przedsta-
wił? Kto ją zaprezentował? Bo nic o tej inicjatywie 
nie wiemy. Chcielibyśmy wiedzieć, kto przygotował, 
kto przedstawił tę inicjatywę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jest to inicjatywa Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności oraz senatorów będących członkami 
tej komisji i niniejszym tę inicjatywę przedstawiam.

Senator Piotr Florek:
To chciałbym dopytać o to, który z członków ko-

misji w takim razie przedstawiał tę inicjatywę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Adam Gawęda:
Na posiedzeniu komisji ta inicjatywa została 

przedstawiona w postaci prezentowanej ustawy.
(Senator Piotr Florek: Ale przez kogo? Ja pytam: 

przez kogo? Konkretnie. No, chcemy wiedzieć, kto 
przedstawił tę inicjatywę.)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę chwilę zaczekać, Panie Ministrze, bo może 

będą do pana pytania.
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 się zgłasza?
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Ja mam tylko jedno krótkie pytanie. Panie 

Ministrze, jestem pewny, że ta ustawa się nie utrzy-
ma, że ta ustawa to jest po prostu bubel prawny. Znam 
pana ministra i pamiętam, jak było na posiedzeniu 
komisji pracy, więc wiem, że pan minister zdaje 
sobie sprawę z tego, że pan minister wie, co w tej  
ustawie jest. 

Moje pytanie, Panie Ministrze, na dzisiaj, bo ta 
ustawa pewnie będzie jeszcze wracać, jest takie: czy 
państwo, ministerstwo i pan jako minister, popierają 
ten projekt, który został złożony, jest w tej chwili 
w Senacie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Rozumiejąc intencję pana senatora, też poprzez 

sposób zadania przez pana pytania, z przykrością 
muszę powiedzieć, muszę pana rozczarować i po-
wiedzieć, że było zbyt mało czasu, abym mógł przed-
stawić kompleksowe stanowisko w tym zakresie. 
Wyraziłem jedynie swoje podziękowanie dla sena-
torów, iż podjęli taki wysiłek legislacyjny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania do pana ministra?
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Pięknie.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Wszystko jasne.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Florek.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zawsze warto być 

przyzwoitym.)
(Senator Piotr Zientarski: Chociaż nie zawsze się 

to opłaca.)

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie oma-
wianej ustawy?

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym powiedzieć kilka zdań. Otóż 1 stycznia 

2019 r. Polacy staną się właścicielami swoich miesz-
kań i domów, a także właścicielami gruntów, które 
są związane z tym domem czy mieszkaniem. I to jest 
absolutny przełom, jeśli chodzi o stosunki własno-
ściowe w Polsce. Jest to uwłaszczenie, uwłaszczenie 
automatyczne przeprowadzane na taką skalę, na jaką 
do tej pory w państwie polskim nie przeprowadza-
liśmy. Chodzi o to, aby oddać Polakom własność, 
i o to, aby, jeśli chodzi o nasze domy i mieszkania, 
zlikwidować instytucję użytkowania wieczystego. 
Jest to instytucja, która jakby ma w sobie 2 istotne 
niesprawiedliwości. Po pierwsze, wysokość opłat uza-
leżniona jest od wartości nieruchomości, a wartość 
nieruchomości szacowana jest przez rzeczoznawców. 
I to może oznaczać, że nawet w odniesieniu do tej 
samej nieruchomości na skutek np. różnego rodzaju 
odwołań bądź braku odwołań może być różna wyso-
kość podstawy tej opłaty. Po 1 stycznia 2019 r. koń-
czymy z tą niesprawiedliwością, jaką jest społecznie 
nieakceptowalna wysokość opłat wnoszonych przez 
użytkowników wieczystych. Po drugie, niesprawie-
dliwością jest to, że te opłaty są w różnej wysokości 
i w związku z tym, że one są związane, tak jak powie-
działem, z wartością nieruchomości, jakby ich cechą 
jest też to, że one zawsze mogą być w różnej wyso-
kości, mogą być w różnej wysokości w tym samym 
mieście, w tej samej dzielnicy, w różnych miastach, 
a nawet, tak jak powiedziałem, w odniesieniu do tej 
samej nieruchomości. Systemowo kompleksowym 
pomysłem rozwiązania tej kwestii jest automatyczne 
przekształcenie użytkowania wieczystego we wła-
sność, ale zupełnie dla nas nieakceptowalne – wy-
rażam tutaj zdanie także, jak sądzę, wielu Polaków, 
w szczególności mieszkańców Warszawy – jest to, 
aby ten moment, w którym 1 stycznia zakończy się 
użytkowanie wieczyste, wykorzystać na pogłębienie 
tej niesprawiedliwości i w zakresie wysokości stawek, 
i w zakresie nierówności, które związane są z aktu-
alizacją tych wycen.

Stąd chciałbym podziękować Senatowi za podjętą 
inicjatywę. Z pewnością jest to inicjatywa zmierzają-
ca w tym kierunku, który jest odpowiedzią na ocze-
kiwania związane z prawidłową realizacją ustawy 
uwłaszczeniowej. Bardzo dziękuję.
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o której dyskutowaliśmy. Była mowa o tym, że tu-
taj samorządy mają swobodę co do odpłatności itd.  
– oczywiście wszystko się zgadza – i co do pozio-
mu bonifikaty, że mają całkowitą swobodę, że jest  
2,5 miliona takich osób, a w tym mniej więcej 
2 miliony użytkowników wieczystych na gruntach 
samorządu, czyli wynikałoby z tego, że 0,5 milio-
na przypadków dotyczy gruntów Skarbu Państwa.  
No i powiedział pan, że dzisiaj gminy dają bonifikaty, 
więc dla samorządów nie jest to nic nowego. I powie-
dział pan, że myśmy uśrednili bonifikaty – i do tego 
zmierzam – więc to jest w Polsce średnio na pozio-
mie 60%. Tak to rzeczywiście na dzisiaj wygląda.  
Nie chcemy… Chcącemu nie dzieje się krzyw-
da. To są pana wypowiedzi. Czyli wyśrednił pan,  
że w skali kraju jest to mniej więcej 60%…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Na starej ustawie. Na starej  
ustawie.)

Tak, tak, oczywiście, zgadza się.
Teraz jeszcze 1 uwaga, jeżeli chodzi o kontrolę 

NIK. Przeczytam państwu też 1 zdanie. Otóż przy-
znane starostom dotacje celowe z budżetu państwa na 
finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami” nie pozwoliły na sfinansowanie 
wszystkich wydatków związanych z gospodarowa-
niem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na 
sfinansowanie operatów szacunkowych stanowiących 
podstawę do zmiany opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego nieruchomości.

Tak że nie jest tak, że to tylko samorządy…  
Bo to są koszty, o których pan mówił, Panie Ministrze: 
rzeczoznawca majątkowy, operat itd. Wiadomo, że do 
końca grudnia trzeba to przedstawić, złożyć, dlatego 
terminy w tej ustawie nie trzymają się… Powiedzmy, 
że bez ładu i składu to jest.

I teraz, proszę państwa, mamy do czynienia z tą 
ustawą. Króciutko jeszcze odniosę się do niej i do 
wypowiedzi, które padały w związku z tymi pro-
centami, z tą 98-procentową bonifikatą w mieście. 
Państwo mówiliście o grabieży mieszkańców, o eks-
cesach warszawskich itd. Nie wiem, czy pana senatora 
też nie cytuję, odnosząc się do tej grabieży. Widzę, 
że pan senator nie tylko na bankach się zna, ale i na 
wszystkim – co do tego nie ma wątpliwości.

Proszę państwa, co do samej ustawy, to porów-
nanie cen nieruchomości, tych gruntów o różnych 
przeznaczeniach… A tu mamy do czynienia z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami, to tutaj tę zmia-
nę wprowadzamy. I tam są różne ceny, jeżeli chodzi 
o nieruchomości gruntowe o różnym przeznaczeniu. 
Porównywanie tych nieruchomości do średnich cen 
lokali nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, tego 
się nie da porównać. Mówię to jako rzeczoznawca 
majątkowy: to jest kompletnie nietrafione.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej przyjęła ten projekt ustawy z druku 
nr 1048 bez poprawek. Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych zrobiła to samo – przyjęła bez poprawek. 
To był 18, 18 i 19 grudnia. Podczas procedowania tej 
właśnie ustawy z druku nr 1048, czyli ustawy o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, senator Andrzej Stanisławek zgłosił 
wniosek formalny o odesłanie ustawy dodatkowo  
do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Czyli znaleziono tu taki fortel, taką furtkę, że coś 
tam… Rozumieliśmy, że coś się będzie działo.  
Bo dlaczego odesłano to do trzeciej komisji, akurat 
do spraw gospodarki narodowej? No, ale państwo  
to zgodnie przegłosowaliście i formalnie wszystko 
jest okej, więc nie mam żadnych uwag.

Odbyło się posiedzenie komisji. Obejrzałem 
sobie wczoraj, jak wyglądały prace w tej komisji. 
Oczywiście ta ustawa z druku nr 1048, czyli ta 
o finansach, przeszła bez problemu, bez żadnych 
uwag, natomiast zrodziła się inicjatywa ustawo-
dawcza, która została przedstawiona. Jak widzia-
łem, na posiedzeniu tej komisji przedstawił ją pan 
senator Grzegorz Bierecki. A słyszałem tutaj inną 
wypowiedź sprawozdawcy, że pan senator Bierecki 
przedstawiał… Chociaż pan chyba nawet nie jest 
członkiem tej komisji, o ile sobie przypominam, to 
pan ją przedstawił. Wszystko jest zgodnie z prawem, 
bo senator ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu 
komisji i ma prawo przedstawić inicjatywę. Tak 
że tutaj żadnych uwag nie mam. No i oczywiście 
urodziła się inicjatywa ustawodawcza, a państwo 
przyjęliście tę inicjatywę. Ona wykracza oczywi-
ście poza zakres tej ustawy 1048, że ją tak nazwę, 
ale jest oczywiście zgodna z Regulaminem Senatu. 
Wyznaczyliście państwo senatora Gawędę, który 
został sprawozdawcą. No i w tej chwili, oczywi-
ście zgodnie z regulaminem, mamy drugie czyta-
nie. Działamy w takim trybie ekstraordynaryjnym, 
jakby… To któryś z senatorów tutaj powiedział: czy 
nam grozi wojna, czy jest jakieś zagrożenie z tego 
tytułu, że musimy tak szybko działać? Czyli było 
tak: szybka inicjatywa senatora Stanisławka, pan 
Grzegorz Bierecki to przedstawił, pan sprawozdawca 
nam w tej chwili powiedział… No i za chwilę ustawa 
będzie przyjęta. Ona trafi jeszcze do Sejmu i wtedy 
państwo zobaczycie, co się będzie działo.

Przedstawię tylko kilka uwag, które mam, i za-
raz przejdę do poprawek, jakie chcę zgłosić. Proszę 
państwa, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury był 
obecny pan minister. Ja sobie tutaj wynotowałem, 
co pan minister mówił na tym posiedzeniu odno-
śnie do odpłatności. Chodzi o tę ustawę poprzednią, 
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(senator P. Florek) mają nieruchomości gruntowe w wieczystym użyt-
kowaniu na gruntach Skarbu Państwa. Bo to jest to 
samo, to jest to samo, o czym państwo mówiliście. 
W związku z tym poprawka zmienia te bonifikaty, 
które zostały zapisane w ustawie. Tam było, pań-
stwo pamiętacie, 60% w pierwszym roku, potem  
50, 40, 30, 20 i 10…

(Rozmowy na sali)
Już kończyć? To skończę, najwyżej jeszcze raz 

się zapiszę.
I kończąc… Proszę państwa, ta górna… Zamiast 

60%, w tej poprawce jest zapisane 98%. Czyli tu by-
łoby to wyrównane. Czyli nie będziemy grabić tych 
pozostałych mieszkańców w Polsce, chodzi o to, żeby 
mieli oni taką samą bonifikatę, jaka jest w przypadku 
gruntów w samorządach. Z kolei dolna wysokość, 
10%, pozostaje, czyli to byłoby tak, jak to było zapi-
sane w ustawie. A wielkości między 90 a 10% zostały, 
że tak powiem, proporcjonalnie rozrzucone. 

Tak że takie poprawki do projektu ustawy zapisa-
łem. To rozwiązanie byłoby oczywiste, proste, jasne 
i zgodne z prawem. A to, co państwo zapropono-
waliście, tak i tak się nie obroni. W związku z tym 
proponuję, żebyście państwo się zastanowili i przyjęli 
te poprawki, które zgłaszam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu senatorowi.
Głos zabiera pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw kwestie proceduralne. Wszystko moż-

na, ale nie wszystko wypada. Takie naciąganie tre-
ści regulaminu jest możliwe, ale nie powinno być 
dopuszczalne. To, co państwo zrobiliście na użytek 
politycznych igrzysk, które chcecie czy też chcieliście  
– bo się to nie powiodło – urządzić w poważnym 
Senacie poważnego państwa, wśród poważnych se-
natorów, w żadnym wypadku nie powinno mieć miej-
sca. I to jest lekcja wstydu. To pierwsze.

Druga sprawa to motywy. Proszę państwa, nie 
mogę nie wrócić do tego, co było na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Tam bardzo ostro, Panie Senatorze Florek, zareago-
wałem – może pan to śledził – na słowa o grabieży. 
Może ktoś grabi, mając na myśli korzyści własne, ale 
nie ma to miejsca w samorządzie. Nie ma to miejsca 
w samorządzie! To jest potwarz! Samorząd, jeśli na-
wet podwyższa jakieś opłaty, to robi to w imieniu 
mieszkańców, a ściągnięte podatki chce przeznaczyć 
na inwestycje dla nich. I niezależnie od tego, czy 
to dotyczy podatku od nieruchomości, czy innych 
składników podatkowych, tego rodzaju uprawnienia 

Działanie ustawy wstecz… Państwo wiedzą, dla-
czego o tym mówię. Tu jest 5 października 2018 r., 
a więc ustawa działa wstecz. No bo to, że ustawa 
ogranicza prawa samorządów, nie ulega żadnej wąt-
pliwości.

W związku z tym składam poprawkę do tej usta-
wy. Otóż, proszę państwa, chodzi o 2 sprawy. Tak 
samo jak jest zapisane w ustawie, jedna poprawka 
dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
a druga tej właśnie drugiej ustawy, którą przyjęliśmy 
10 czy 20 lipca – już nie pamiętam dokładnie.

Jeżeli chodzi o poprawkę do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, to zmierza się tu do tego, żeby te 
opłaty nie rosły. Tak jak państwo mówiliście, chodzi 
o to, żeby nie było drastycznego wzrostu. W ustawie 
jest to jasno zapisane. Może zacytuję poprawkę. W tej 
ustawie o gospodarce nieruchomościami byłoby tak: 
„W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opła-
ty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wy-
sokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik 
wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowia-
dającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. 
Pozostałą kwotę, ponaddwukrotność dotychczasowej 
opłaty, rozkłada się na dwie równe części, które po-
większają opłatę roczną w następnych dwóch latach. 
Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest 
równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji”.

I tu, proszę państwa, jest jedna autopoprawka. 
Tam, gdzie jest napisane „dwukrotnie” wprowadzi-
łem „półtorakrotnie”. A więc jeżeli jest tam pięćdzie-
siąt… no, półtorakrotnie więcej, to ta ustawa zadziała 
i to obniży. Te podwyżki nie mogą być wyższe. Jest 
to przejrzyste, jasne, proste i nie ma tutaj żadnych 
uwag formalnych.

A druga sprawa, druga poprawka, dotyczy oczy-
wiście tego, o czym się głośno mówi. Państwo sygna-
lizowaliście, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy 
zmieniła swoją uchwałę, wprowadziła inne procenty. 
No, 98% było poprzednio, choć ta bonifikata mia-
ła wynosić 60% itd., itd. O ile wiem, Rada Miasta 
Stołecznego Warszawy przyjęła już dzisiaj tę uchwałę 
i z powrotem mamy te 98%, tak jak było. O innych 
miastach nie dyskutuję, bo państwo podaliście tylko  
1 przykład. Nie słyszałem, żeby gdzieś indziej w ta-
kim trybie, właśnie w ten sposób, jakiś urząd prze-
prowadził takie zmiany w tej sprawie.

W związku z tym moja poprawka dotyczy tej wła-
śnie ustawy, którą przyjęliśmy 10 czy 20 lipca. Proszę 
państwa, o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyrównać 
te bonifikaty. O to, żeby nie było nieporozumień,  
że budynki na sąsiednich działkach albo budynek 
na jednej działce… że będą 2 rodzaje bonifikaty. 
Czyli chodzi o to, żeby to wyrównać, żeby nie grabić  
– że takiego słowa użyję – tych mieszkańców, którzy 



69. posiedzenie Senatu w dniu 20 grudnia 2018 r. 
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu  

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów98

(senator M. Augustyn) można podjąć decyzję korzystną dla obywateli, by to 
państwo nasze pod waszym kierownictwem nie było 
tym, jak mówicie, grabieżcą wobec osób chcących 
skorzystać z owego uwłaszczenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dość dużo już dyskutowaliśmy na temat tej ustawy, 

chociaż czas był niezwykle krótki. Dyskutowaliśmy 
o niej na 2 posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pewnie też w komisji 
samorządowej itd., także tutaj, tak więc tu już niewie-
le nowego da się wnieść do całej sprawy. Oczywiście 
procedowanie nad tą ustawą niepotrzebnie jest tak 
krótkie, bo można było po prostu nad tymi sprawami, 
o których tu mówimy, popracować sobie w normal-
nym, spokojnym trybie i tak przygotować ustawę, 
aby nie budziła ona takich wątpliwości. No ale skoro 
jest tak, jak jest, to musimy po prostu odnieść się  
do sytuacji, w jakiej stawia nas Prawo i Sprawiedliwość, 
trochę demagogicznie używając haseł o tym, że ktoś 
kogoś próbuje ograbić.

Ja przygotowałem poprawkę. Ona jest w duchu, 
w którym wypowiadali się tutaj panowie senatorowie 
Florek i Augustyn. Chodzi o to, żeby rzeczywiście 
wprowadzić równe zasady dotyczące możliwości 
uwłaszczenia mieszkańców, użytkowników wieczy-
stych, którzy mieszkają na gruntach Skarbu Państwa 
i gminy. Robię to w taki sposób… Przedstawiłem ten 
pomysł na posiedzeniu komisji. Minister miał wów-
czas wątpliwości, ale skonsultowałem się z naszym 
Biurem Legislacyjnym i okazało się, że można to 
w ten sposób przeprowadzić.

Punktem wyjścia przy stawkach opłat, jakie będą 
mieli użytkownicy wieczyści, którzy są użytkow-
nikami wieczystymi na gruntach Skarbu Państwa, 
będzie poziom rabatu, jaki będzie wynikał z uchwały 
rady gminy. Dzięki temu wszyscy, bez względu na to, 
czy są użytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu 
Państwa, czy gminy, będą mieli te same możliwości.

Rozkładam to w czasie. Ten, który podejmie de-
cyzję, że się uwłaszcza i uiszcza opłatę w pierwszym 
roku obowiązywania… w pierwszym roku prze-
kształcenia, czyli w roku przyszłym, będzie otrzymy-
wał największy rabat. Później stopniowo dojdzie się  
do tej propozycji, jaka jest już wpisana do obowiązu-
jącej ustawy o gospodarce nieruchomościami i usta-
wy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Chcę na jeszcze jedną sprawę zwrócić uwagę,  
bo ona ciągle umyka w powszechnej debacie. Chcę 

dano samorządom po to, żeby miały one instrumen-
ty realizacji zadań własnych! Po to to jest! A więc 
mówienie teraz, że samorządy grabią swoją własną 
wspólnotę, jest niezrozumieniem istoty samorządu. 
Bo samorząd to wspólnota mieszkańców, która ponosi 
współodpowiedzialność za wybór priorytetów, za to, 
co jest realizowane i na co są potrzebne pieniądze, 
a te pieniądze mogą pochodzić tylko od ludzi. Dlatego 
nazywanie tego grabieżą jest oszczerstwem albo cał-
kowitym niezrozumieniem istoty funkcjonowania 
samorządu.

Podobno chcecie państwo, jak mówił pan senator 
Gawęda, ulżyć tym, którzy w wyniku decyzji samo-
rządów byliby nadmiernie obciążeni, i zlikwidować 
niesprawiedliwość, która mogłaby powstać na skutek 
istniejących różnic. Ja na posiedzeniu komisji już dla 
tych słów powiedziałem „sprawdzam” i już wtedy 
zaproponowałem poprawki, które zrównywały bo-
nifikaty dotyczące gruntów Skarbu Państwa z tymi, 
które państwo proponujecie dla samorządów. I co? 
I co się wtedy okazało? No, okazało się, że państwo 
nie jesteście za sprawiedliwością, bynajmniej, chcecie 
różnicować wysokość bonifikaty i, co ciekawe, aku-
rat do tej wysokości, którą w przypadku Warszawy 
uważacie za niesprawiedliwą. No więc, Panowie 
Senatorowie, Wnioskodawcy i Senatorowie z PiS, 
chcecie nadmiernych obciążeń w przypadku grun-
tów Skarbu Państwa? Chcecie niesprawiedliwości 
w przypadku gruntów Skarbu Państwa w porównaniu 
z tym, co będą mogły zrobić samorządy? Wprawdzie 
mówiono, że wojewoda może dodatkowo podjąć inną 
decyzję niż ta zapisana w ustawie, ale skoro wasze 
intencje są czyste, zróbmy to od razu. Dlaczego mó-
wimy, że jak rada samodzielnie podejmuje decyzję 
w tym zakresie, to jest źle, a jak wojewoda ma podjąć 
pozytywną decyzję w tym zakresie, to jest dobrze?

Dlatego uważam, że jeżeli państwo macie czyste 
intencje, jeżeli chcecie, by obywatele mieli korzyści, 
by mogli dostać maksymalne bonifikaty, powinniśmy 
to uspójnić. Przyjmijmy jednakowe reguły gry, nie-
zależnie od tego, kto jest właścicielem, żeby – tak jak 
pan minister mówił – korzyści z tego przekształcenia 
były jednakowe, uwłaszczenie mogło być przeprowa-
dzone na tych samych zasadach, bez niesprawiedli-
wości, bez nadmiernych obciążeń kogokolwiek tylko 
z tego powodu, że inny jest właściciel gruntu. Bardzo 
o to proszę. Pokazywałoby to, że myliłem się, sądząc, 
że państwo chcecie urządzić z pomocą tej ustawy 
jakąś grę polityczną, a rzeczywiście chodzi wam o to, 
co było tu wyrażane.

Wypowiadając tak ostre sądy, odnosiłem się do 
decyzji senatorów, którzy moją poprawkę zgłoszoną 
na posiedzeniu komisji odrzucili. Ale jest czas na ko-
rektę tego zapatrywania, jest taki moment, w którym 
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(senator K. Kleina) żeby się uchronić przed ciągłymi zmianami opłat tego 
użytkowania wieczystego – to są najczęściej grunty 
Skarbu Państwa – podjęła taką decyzję i chciała się 
przekształcić. Niestety takie decyzje – mówię tu o wo-
jewództwie pomorskim – były oddalane przez woje-
wodę. W innych województwach pewnie też, bo to 
chyba była instrukcja generalna, że nie ma możliwości 
przekształceń prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności na zasadach ogólnych, czyli na zasadzie 
prawa wykupu. To jest niezrozumiałe. Używanie tej 
retoryki o tej niezwykłej sprawiedliwości odnosi się 
tylko do jednego obszaru i ma miejsce, jak się chce 
z tego zrobić jakąś polityczną hucpę.

Jeszcze raz, na koniec mojego wystąpienia, pro-
szę, aby przedstawiono Wysokiej Izbie na piśmie, 
w odpowiednim czasie, informacje o tym, jakie 
działania w tym obszarze podejmuje rząd, tak aby 
niezwłocznie, jak najszybciej, jak to będzie możli-
we, dać możliwość na podobnych zasadach, może 
nie aż tak uprzywilejowanych, gdzie ta redukcja jest 
na poziomie 98%… Chodzi też o to, żeby było takie 
poczucie, że rząd myśli także o tych ludziach, którzy 
ciężko pracując, prowadzą działalność gospodarczą, 
bo oni mają takie prawa jak inni. Składam poprawkę. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję.)
Poprawka oczywiście dotyczy tej ustawy, czyli 

dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego we własność, w części dotyczącej mieszkań.

Jeszcze jedno dodam, bo mam jeszcze chwilkę 
czasu. Na niektórych spotkaniach, na posiedzeniach 
komisji słyszy się, że użytkowanie wieczyste to jest 
wymysł komuny, że to jest spadek po komunie. No, 
to nie jest prawda, bo formuła użytkowania wieczy-
stego w różnych krajach Europy Zachodniej obo-
wiązuje, działa, funkcjonuje – tam to nie jest żaden 
problem. Warto o tym pamiętać. Ja nie mówię o tym 
dlatego, że chcę, że tak powiem, konserwować użyt-
kowanie wieczyste. Nie, chodzi po prostu o to, że 
taka formuła ograniczonego prawa rzeczowego na 
własności w różnych krajach funkcjonuje. To można 
z łatwością sprawdzić.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senatorom, którzy zabierali nam dużo czasu 

swoimi elokwentnymi wystąpieniami – widać tu 
tę dobrą starą szkołę – warto przypomnieć, jak się 
sprawy działy. Otóż mieliśmy do czynienia z oszu-
stwem wyborczym, którego dokonał pan Trzaskowski 
w Warszawie. Przed wyborami obiecał warszawia-

powiedzieć, że duża część gruntów będących w użyt-
kowaniu wieczystym uległa w Polsce przekształceniu 
we własność. W większości dotyczyło to tych, którzy 
byli właścicielami mieszkań i domów, a także części 
osób, które były użytkownikami i prowadziły dzia-
łalność gospodarczą. Od lat dziewięćdziesiątych ten 
proces konsekwentnie postępował z różnymi zawiro-
waniami. Bywały sytuacje, w których przyjęte usta-
wy były wetowane przez Trybunał Konstytucyjny. 
Sam parlament dokonywał zmian tych ustaw.

Według mnie zdecydowana większość użytkow-
ników wieczystych, przynajmniej tych, którzy mieli 
nieruchomości związane z budownictwem miesz-
kaniowym, przekształciła prawo użytkowania wie-
czystego w prawo własności. Szczególnie dotyczy 
to… Prawie wszystkie mieszkania i domy, które były 
w tej formule użytkowania własności na Ziemiach 
Odzyskanych, były w użytkowaniu wieczystym… To 
właściwie zostało zamienione we własność.

Największym problemem związanym z prze-
kształceniem użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności są… To jest w zasadzie niezałatwione. Ja o to 
pytałem na posiedzeniach komisji. Chodzi o część do-
tyczącą osób prowadzących działalność gospodarczą 
czy w ogóle nieruchomości zajętych na działalność 
gospodarczą. To jest taka sytuacja, że wystarczy, że 
ktoś ma zakład szewski, krawiecki czy fotograficzny 
na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym, 
i już nie może przekształcić tego w prawo własności.

Prosiłem ministra na posiedzeniu komisji, aby 
przedstawił nam… Minister mówił, że oni cały 
czas nad tym pracują, konsultują to nawet z Unią 
Europejską. Poprosiłem, żeby minister przedstawił 
nam na piśmie, jakie prace są w tej materii podej-
mowane, tak aby rzeczywiście tę część spraw za-
łatwić. To jest ogromna liczba spraw na Ziemiach 
Odzyskanych i pewnie w różnych innych częściach 
Polski.

Używa się tu retoryki, która jest pewnie prawdzi-
wa, ale tylko częściowo, że to jest nareszcie nada-
nie prawa pełnej własności wszystkim. Ale jeżeli 
wszystkim, to ludzie, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą, także powinni mieć do tego prawo. 
Oczekiwałbym, że rząd, minister przedstawi w krót-
kim czasie, jakie działania podejmuje i jakie projekty 
ustaw przygotowuje, aby ten problem załatwić.

Sprawa była już częściowo załatwiona. Była 
ustawa, ale została ona zawetowana przez Trybunał 
Konstytucyjny. Można było się przekształcać – mówię 
o osobach prowadzących działalność gospodarczą 
– na zasadzie normalnego wykupu. To jest procedu-
ra, która wynika z ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. No, to jest dość kosztowna operacja, ale 
część osób będących użytkownikami wieczystymi, 
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(senator G. Bierecki) dużo czasu, chyba mają jakiś inny kalendarz, posłu-
gują się innym kalendarzem. Ta ustawa jest potrzebna 
i powinna być pilnie przyjęta. Wierzę w to, że Senat 
przyjmie tę ustawę na tym posiedzeniu i że ta usta-
wa będzie z wdzięcznością przyjęta nie tylko przez 
warszawiaków, ale także przez wszystkich posiada-
czy tego prawa użytkowania wieczystego w naszym 
kraju. W wielu miejscach, w wielu miejscowościach, 
także w Białej Podlaskiej, która jest stolicą mojego 
okręgu wyborczego, samorządy zachowały się bar-
dzo porządnie. Nie pogrywały z mieszkańcami, nie 
oszukiwały. W Białej Podlaskiej, proszę państwa,  
ta bonifikata wynosi 99%. Chwała takiemu samorzą-
dowi. Chwała takiej radzie.

Wreszcie w ostatniej części mojego wystąpienia 
odniosę się do proponowanej poprawki. Proponowana 
poprawka dotyczy tego, żeby zrównać wysokość bo-
nifikaty, tej, która jest oferowana dla gruntów będą-
cych we władztwie Skarbu Państwa, z tym, co jest 
w samorządach. No, rozumiem, że to jest państwa 
wyłącznie propagandowa odpowiedź, że chcecie jakoś 
odpowiedzieć na tę niezręczną sytuację, którą wasz 
prezydent Warszawy wam zgotował. A do jakiegoż 
to poziomu mamy to zrównać? Do 99% jak w Białej 
Podlaskiej? Do 98% jak od dziś jest w Warszawie? 
Czy do 60% jak we Wrocławiu?

(Senator Kazimierz Kleina: Do takiego poziomu 
jak…)

Do jakiegoż to poziomu? Do jakiegoż to poziomu?
I jeśli senatorowie Platformy Obywatelskiej są zde-

cydowani, aby wkraczać w zakres regulacji, które są 
też wyłączone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, 
w zakres regulacji, które są w dyspozycji samo-
rządów, aby decydować o finansach samorządów, 
o uchwałach, jakie samorządy mogą samodziel-
nie podejmować, jeśli chcą to wpisywać w ustawę,  
to niech taką próbę podejmują. Chcę powiedzieć,  
że to jest, w mojej opinii, dramatyczna próba odwró-
cenia uwagi od sedna problemu. Sednem problemu 
zajęliśmy się w przedłożonej ustawie i proponuję 
przyjęcie jej bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj odbyliśmy połowę debaty nad tym pro-

jektem ustawy, co prawda w innym punkcie, jakby 
nieadekwatnym, ale ona już się odbyła. I ja wczoraj 
apelowałem o to, aby nie uprawiać tej złodziejskiej 
sztuczki, że to złodziej krzyczy „Łapać złodzieja!” 
po to, by odwrócić uwagę od swojej winy. Jak widać, 

kom 98-procentową bonifikatę, a zaraz po wyborach 
pokazał im gest Kozakiewicza i obniżył ją do 60%. 
Dopiero gniew warszawiaków, gniew warszawiaków, 
którzy nazywali to… Pan senator czuł się urażony 
określeniem „grabież”. Gdyby pan senator posłuchał, 
jak nazywają to działanie warszawiacy, to miałby 
pan pewnie więcej powodów do oburzenia. Ja nie 
będę tych słów cytował, ale to na pewno były bardzo 
mocne i trafne określenia tego, co zostało zrobione 
w Warszawie. Ta bardzo widoczna akcja, to bardzo 
widoczne działanie – z 98% do 60%… Wszyscy to 
zobaczyli. Trudno to pochwalać. Trudno to pochwa-
lać, więc rozumiem, że panowie senatorowie nie 
podejmują już próby obrony tej decyzji, z której się 
wycofał pan Trzaskowski, tylko próbują znaleźć po-
wody do krytykowania dobrych działań, które Senat 
we właściwym czasie i właściwym dla tej sprawy 
tempie podejmuje.

Druga rzecz, która była elementem tego oszu-
stwa wyborczego, to przygotowywana przez kilka 
miesięcy operacja podwyższenia wysokości opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego. No, wyceny mu-
siały być robione w trakcie kampanii wyborczej. 
Tak? Warszawiacy o tym nie wiedzieli, nie wiedzieli,  
co ratusz dla nich szykuje. I ta operacja doprowadziła 
do tego, że opłata roczna za garaż na Ochocie, która 
wynosiła 134 zł, wzrosła czy ma wzrosnąć do 770 zł. 
Opłata za mieszkanie 50-metrowe na Mokotowie 
z 500 zł ma wzrosnąć do 1 tysiąca 100 zł. Taka ma 
być podwyżka. Jaki to daje skutek? No, skutek jest 
taki, że ten rabat, ta bonifikata staje się jeszcze bar-
dziej pozorna. Ona jest jeszcze bardziej pozorna.  
Tak więc z 2 stron warszawiacy mieli być oszukani.

Czy my możemy się godzić i spokojnie patrzeć na 
takie działania? Nie. Senatorowie usłyszeli ten krzyk 
warszawiaków. Dzisiaj dużo tego krzyku było na po-
siedzeniu rady miasta. Do tego stopnia, że… Aż straż 
miejska musiała interweniować na tym posiedzeniu. 
O tym donoszą media.

(Głos z sali: Które?)
Myśmy ten krzyk warszawiaków usłyszeli i przy-

gotowali regulację, która nie tylko odwróci skutki 
tych horrendalnych kilkusetprocentowych podwyżek 
opłat, ale także pozwoli ludziom skorzystać z dobro-
dziejstwa ustawy, którą w lipcu przyjmowaliśmy, 
wierząc w dobrą wolę samorządów, wierząc w to,  
że nikt nie będzie chciał ludzi oszukiwać. No, można 
powiedzieć, że rozczarowaliśmy się i też z tego roz-
czarowania wynika to działanie.

Tak więc proszę bardzo, aby pan senator Florek 
nie doszukiwał się innych powodów niż konieczność 
pilnej interwencji. Przecież ta ustawa i te zmiany, 
o których mówimy, mają wejść w życie od 1 stycznia, 
a dziś jest 20 grudnia. Ci, którzy mówią, że mamy 
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(senator K. Radziwiłł) możliwe poprawki i prawdopodobnie, jeżeli będzie 
to potrzebne, to tak się stanie. Chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że to, iż dzisiaj rada Warszawy w po-
śpiechu odwróciła swoją decyzję sprzed kilku dni, 
jest m.in. efektem tej pracy, którą tutaj prowadzimy. 
Oczywiście był nacisk warszawiaków, był nacisk me-
diów, no ale również ta nasza praca pokazuje, że Senat 
nie śpi, że my po prostu tego pilnujemy i nie pozwo-
limy nie tylko na to oszustwo, które próbowano tutaj 
popełnić, ale i na wiele innych, które, jak wszystko 
na to wskazuje, się szykują.

(Senator Mieczysław Augustyn: Kaziu, odpowiesz 
na to, tak?)

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Kleina. Drugie wystąpienie 

– 5 minut.

Senator Kazimierz Kleina:
Tak jest, Panie Marszałku, drugie wystąpienie  

– 5 minut.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Radziwiłł godzinę temu, może trochę 

więcej, mówił przy okazji naszej uchwały o rocznicy 
podpisania unii lubelskiej m.in. o zasługach swoje-
go rodu, który w przeszłości tak się zasłużył, także 
w związku z tym wielkim historycznym wydarze-
niem, swojego rodu i ciotek, jak to powiedział, któ-
re zasłużyły się w różnych sprawach w przeszłości 
Polski, a dzisiaj tutaj używa języka, który, jak mi 
się wydaje, nie jest godny rodu o tak wielkich zasłu-
gach, o których tutaj mówił. Gdy mówi o oszustwie 
wyborczym…

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Senatorze, bar-
dzo niegrzecznie.)

…czy o podstępie przy wyborach w Warszawie…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Samorzą-

dowych.)
…samorządowych… No, nikt nie powiedział cze-

goś takiego, że tu był jakiś podstęp czy oszustwo,  
a te wybory, jak wszystkie inne w Polsce, są nadzoro-
wane i przez Państwową Komisję Wyborczą, i przez 
sądy, itd. Tak więc, o ile wiem, jestem o tym prze-
konany, w Warszawie wszyscy, i prezydent, i radni, 
doszli do władzy w sposób demokratyczny, zostali 
wybrani przez obywateli.

Paradoksalnie to właśnie w Warszawie przyjęto 
z pewnymi perturbacjami, to prawda, uchwałę o tak 
wysokim rabacie na rzecz użytkowania wieczyste-
go. I wszystkie nasze uwagi, przez niektórych wy-
powiadane głośniej, bardziej ostro i zdecydowanie, 
wcale nie dotyczą tego, żeby komukolwiek odebrać  

to zupełnie nie poskutkowało, bo dzisiaj mamy do 
czynienia z próbą odwracania uwagi, to jest kontynu-
owane. Debata na temat procedury, zgłaszanie popra-
wek itd.… Ja to odbieram jednoznacznie jako próbę 
odwrócenia uwagi od tego, czym my się zajmujemy.

Jeden z senatorów opozycji mówił, że ta ustawa 
w jakiś sposób ogranicza samorząd i w ogóle ude-
rza w samorząd. Nie, proszę państwa. Samorząd  
to wspólnota mieszkańców zamieszkujących na 
jednym terenie. I to nie wspólnota mieszkańców 
Warszawy podjęła decyzje, które są przedmiotem 
tej ustawy, tej regulacji, tylko ludzie, którzy po prostu 
oszukali wyborców, obiecali gruszki na wierzbie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Kto?)
…nie tylko w tej sprawie, ale i w wielu innych, 

podstępem zdobyli władzę, no i natychmiast po tym, 
jak już…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale jakim podstępem?)
…znaleźli się w odpowiednim miejscu, podejmują 

decyzje, które są zupełnie sprzeczne z tym, o czym 
była mowa w czasie kampanii. No, taka jest prawda.

(Senator Jan Rulewski: Spisek.)
Ja myślę, że w tym wszystkim nie są najważ-

niejsze te stawki, nie jest najważniejsza wysokość 
bonifikat czy również czynszów za użytkowanie wie-
czyste, ale najważniejsze jest właśnie to oszustwo. 
I ja myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z próbą 
zagadania tego, przenoszenia ciężaru dyskusji na coś 
zupełnie innego.

(Senator Mieczysław Augustyn: W tej chwili tak.)
To jest niestety coś, co ja z dużym żalem obserwu-

ję w państwa wypowiedziach, bo… Apelując jeszcze 
raz o to, żeby troszkę ciszej odzywać się z tej strony, 
która po prostu jest winna… Po prostu należy do-
strzec, że ta ustawa jest nie tyle próbą przywrócenia 
odpowiednich opłat i czynszów, ile przede wszystkim 
próbą przywrócenia zaufania do państwa i do wła-
dzy publicznej. Bo, proszę państwa, obywatele często 
patrzą na tych, którzy podejmują decyzję w takiej 
jednej grupie. To, że politycy mają tak fatalne noto-
wania w Polsce, politycy wszystkich opcji, jest efek-
tem właśnie tego typu akcji, jakiej doświadczyliśmy, 
jaką zobaczyliśmy w mediach. To jest coś okropnego,  
tak po prostu nie wolno. Ta ustawa przede wszystkim 
ma przywrócić zaufanie, to jest moim zdaniem naj-
ważniejsze w tej ustawie. Chodzi o to, żeby niemoż-
liwe były takie harce, z jakimi mieliśmy do czynienia 
w ostatnim czasie.

Ja uważam, że to jest najważniejsze i dlatego będę 
popierał tę ustawę, ten projekt, który oczywiście 
w toku dalszych prac może być jeszcze poprawiony. 
Bo przecież tym razem Senat nie przyjmuje ustawy, 
tylko przyjmuje projekt. Praca nad tym projektem 
będzie się jeszcze odbywać w Sejmie, będą jeszcze 
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(senator K. Kleina) większe kwoty. Ci ludzie dzisiaj też mogą mieć po-
czucie niesprawiedliwości. Proszę i na to zwrócić 
uwagę. Tak? Im mniej szumu w tej sprawie, mniej 
gadania, mniej spierania się, tym lepiej by to służyło 
całej sprawie. Lepiej zająć się kolejnymi rzeczami, 
które należy jeszcze w tym obszarze zrobić, by le-
piej służyło to temu wszystkiemu, o czym dzisiaj tu 
mówimy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Florek.
(Rozmowy na sali)
Drugie wystąpienie.
(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, głos ma pan senator 

Florek. Wysłuchajmy.

Senator Piotr Florek:
Tak jest. Żeby pan marszałek mi minuty nie za-

brał… Dziękuję.
Pan senator Radziwiłł. Pan mówi: podstępem zdo-

byli władzę, oszustwo… No, Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: I to z takiej rodziny?)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Z jakiej rodziny?)
Z takiej rodziny… Panie Senatorze, nasze posie-

dzenia są nagrywane, w związku z tym niech pan… 
No, nie będę pana pouczał, ale niech pan zwraca uwa-
gę na to, co pan mówi. Jeżeli wie pan coś na temat 
oszustwa, to od tego jest prokurator, proszę go in-
formować, jemu to powiedzieć, a nie w ten sposób…

Dziś mówimy jasno: sprawdzamy, sprawdza-
my, czy 98%… Zostawiajmy w takim razie 60%… 
Podałem tu przykład 2 sąsiadów mieszkających obok 
siebie: jeden ma nieruchomość na gruncie Skarbu 
Państwa, drugi ma na gruncie samorządu. I co, jeden 
ma mieć 60% bonifikaty, a drugi 98%? Wyrównajmy 
to. Dziś, jak mówię, sprawdzamy, czy chcecie spra-
wiedliwie do tego podchodzić.

Pan senator Bierecki – no, przykro mi, Panie 
Senatorze – nie zna w ogóle zasad funkcjonowa-
nia samorządów, procedur. Pewno pan nigdy nie 
był w samorządzie. Trudno mi się odnieść do tego,  
co pan mówi, bo to naprawdę… Szkoda się do tego 
odnosić.

Ten projekt oczywiście się nie obroni, jest wa-
dliwy i moim zdaniem niekonstytucyjny. I, Drodzy 
Państwo, przyjdzie czas na to, że się o tym dowiecie.

Wojewoda jest, moim zdaniem, ograniczony usta-
wą w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe i tam maksymalna bonifikata może 
wynosić 60%. Nie opowiadajcie państwo, że on może 
więcej, bo to jest niemożliwe.

Pan senator Bierecki wspominał tu o Warszawie 
i o tym – znowu – „oszustwie wyborczym”. No, pew-

cokolwiek, tylko tego, żeby wszystkich traktować 
podobnie. (Oklaski) Opór jest po państwa stronie, 
nie po naszej. My w naszych poprawkach i w na-
szych głosach w dyskusji mówimy tylko tyle,  
że jeżeli w Warszawie, w Łodzi, w Łebie, w Lęborku, 
w Gdańsku przekształca się prawo użytkowania wie-
czystego nieruchomości i gmina podejmuje decyzję 
o rabacie, to sugerujemy, żeby podobny rabat do-
tyczył wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa.  
Nic więcej, prosta rzecz, wydaje się, że zdecydo-
wanie sprawiedliwa. Tylko o to chodzi. Tak więc to 
jest próba manipulowania tym wszystkim, co tutaj 
mówimy.

Nad tą ustawą będzie się jeszcze długo pracowa-
ło, pewnie i w Sejmie, i w Senacie. Dlatego mówię, 
że taki pośpiech w przypadku tej ustawy, w związ-
ku z tą ustawą jest po prostu bez sensu. Gdybyśmy 
spokojnie rozpoczęli nad nią prace w styczniu, efekt 
byłby dokładnie taki sam, gdyż dzisiaj mówimy tyl-
ko o projekcie, który jest inicjatywą senatorską. On 
musi jeszcze przejść całą procedurę w Sejmie, wrócić 
do nas, może jeszcze wrócić z poprawkami, i dopie-
ro trafi do prezydenta. Tak więc pośpiech ma tylko 
i wyłącznie kontekst polityczny, demagogiczny. O to 
tutaj chodzi. Państwo wrzuciliście nas trochę w taką 
sytuację po to, żebyśmy czasami trochę ostrzej mó-
wili, niektórzy może w ten sposób mówią.

Gdy występowałem, mówię o tym poprzednim 
swoim wystąpieniu, to mówiłem o tym kontekście 
przekształcania innych przypadków użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Wtedy zadzwonił 
do mnie pracownik odpowiedzialny za nieruchomo-
ści, za gospodarkę nieruchomościami w jednym ze 
starostw w województwie pomorskim i co powie-
dział? Powiedział, że próby przekształcania prawa 
użytkowania wieczystego we własność osób, które 
zajmują grunt na cele związane z gospodarką, osób 
fizycznych… Wojewoda nie wyrażał zgody na to 
przekształcenie, bo to za zgodą wojewody musi się 
odbywać, chociaż całą operację wykonują starosto-
wie. A jakiego argumentu używał? Takiego, że to 
byłoby ze szkodą dla Skarbu Państwa. A byłoby to 
wykupienie po cenie, która wynika z wyceny biegłe-
go. Tak więc proszę powiedzieć, zobaczyć, gdzie są 
w tym wszystkim te dobre intencje. Tylko o to w tym 
wszystkim chodzi.

Po prostu z rzeczy, co do której chcemy wszyscy, 
żeby ona dobrze służyła naszym obywatelom, robi-
my grę, która nie jest tego warta, bo satysfakcja z tej 
operacji będzie po prostu mała.

Jeszcze raz mówię: zdecydowana większość ludzi 
w Polsce, która przekształciła prawo użytkowania 
wieczystego w prawo własności, robiła to na zasa-
dach ogólnych, płacąc za to w przeszłości różne, dużo 
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(senator P. Florek) Chodzi o to, żeby nie było tej nierówności. O to 
apeluję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Państwo!

Chyba wszystkie już argumenty dotyczące tego, 
kto, komu i dlaczego… Ja chciałbym jeszcze dorzucić 
do tego pewną historię, która wydarzyła się podczas 
posiedzenia komisji budżetowej. Nie wiem, czy sena-
tor Kleina o tym mówił, ale jeśli mówił… Dwa razy 
usłyszeć to, co jest ważne, czasami warto.

Na posiedzeniu komisji budżetowej pan prze-
wodniczący z całą komisją i panem ministrem chó-
rem: Oszustwo! Oszustwo! Oszustwo! I inne tego 
rodzaju określenia. Boże Narodzenie, przychodzę, 
myślałem, że tu jakiś nastrój świąteczny, a tu cały 
czas słownictwo niesprzyjające atmosferze okresu, 
w którym się znajdujemy. Apelowaliśmy z panem 
senatorem Kleiną… Pan minister… Na koniec za-
panowała prawie sielska atmosfera. Spotykamy się 
rano o 8.00. Jak to o 8.00? Część przyszła, część nie. 
No, jeszcze bardziej sielankowo! Nie ma sprawy, 
rada Warszawy już zapowiedziała, pan prezydent 
zapowiedział… Nie ma problemu, wszystko się 
układa. I co?

(Senator Władysław Komarnicki: Diabeł za- 
kręcił…)

I okazało się, że jakiś diabeł wami zakręcił i zno-
wu tę samą melodię zaczynacie. No czy wyście – nie 
chcę używać słowa… – pomyśleli o tym, że warto 
jednak tym kręcić? No i kręcicie! Te oszustwa, gra-
bienia i inne słowa padające dzisiaj przy omawianiu 
tego rodzaju ustawy… Ja już nie będę tego komento-
wał, patrząc tu na pana senatora Radziwiłła. Ja bym 
prosił państwa…

(Senator Mieczysław Augustyn: Szkoda energii.)
…czego jak czego, ale oszustwa wyborczego  

to nie używajcie! My możemy tutaj przytaczać różne 
przykłady, powiem tylko o jednym. Przecież niedaw-
no rozmawialiśmy i tutaj, z tej trybuny cytowałem 
państwa program wyborczy i słowa pani premier 
Beaty Szydło odnośnie do VAT. Ja wiem, że to może 
nie oszustwo, może pomyłka. I ja nie używałem tych 
słów, tylko mówiłem, że nie realizujecie całości pro-
gramu wyborczego.

(Senator Mieczysław Augustyn: Oszustwo!)
Nie, ja nie używam takich słów. Dlatego proszę 

was: nie używajcie tych słów, bo im ostrzej mówicie, 
tym gorzej dla was.

no porażka trochę boli. Przegrało się wybory, więc 
próbuje się teraz mówić… No, ale Panie Senatorze, 
500 zł na pierwsze dziecko, Gowin ministrem obrony 
narodowej… To jest oszustwo. Przekopaliście pań-
stwo ponad 90 grobów, tak, naruszaliście… I co to 
jest? To nie jest oszustwo?

Pan chce mi tutaj coś tłumaczyć, pouczać mnie, 
Panie Senatorze? No naprawdę, to nie ma sensu.

Wiem, że jesteście rozczarowani tą sytuacją. To, że 
pan podaje przykłady, że gdzieś tam było 500 zł, a te-
raz będzie 1 tysiąc 100 itd… No, oczywiście, na grun-
tach Skarbu Państwa tak samo będzie. Cytowałem, 
ile to kosztuje, jak to wygląda. Nie będę panu mówił 
o procedurach, bo ja akurat procedurę znam, bo ja 
zrobiłem tysiące wycen i wiem, jak to się robi, Panie 
Senatorze. Więc aż szkoda mi się do tego odnosić.

Chciałbym tylko jeszcze w sprawie tych moich 
poprawek, żeby państwo nie mieli wątpliwości, jak 
to by było w kwestii tych bonifikat… Nie zdążyłem 
poprzednio tego omówić, gdy ten wniosek złożyłem.

Oczywiście w przypadku opłaty jednorazowej 
w pierwszym roku to byłoby 98%, tak samo jak w tej 
chwili jest np. w Warszawie. Gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w drugim roku przekształcenia, 
to byłoby to 80%, w trzecim – 62%, potem 44%, 26% 
i 10%, tak, jak to było dotychczas w ustawie zapisane. 
I to są propozycje, nasze poprawki, moje poprawki, 
proszę państwa.

Jeżeli państwo chcecie traktować równo wszyst-
kich obywateli w tym kraju, to musicie zagłosować 
za tym, żeby było równo, a jeżeli chcecie traktować 
różnie, to proszę bardzo, ale nie mówcie wtedy… 
No, takie różne słowa, które tutaj padają… Może 
ściszę trochę ton, bo przecież za chwilę opłatek, 
święta Bożego Narodzenia. No właśnie, myślę,  
że może dobrze by było, żebyście państwo akurat 
dzisiaj, raz, zagłosowali za tą poprawką albo żebyście 
sami zgłosili wniosek o odrzucenie tego projektu usta-
wy, bo on naprawdę nie ma sensu. A jeżeli państwo 
tego jeszcze dzisiaj nie wiecie, to państwo się dowie-
cie za miesiąc, jeżeli ten projekt ustawy przejdzie  
do Sejmu – a przejdzie, bo procedura już jest jasna, 
że my ten projekt przyjmujemy. I Sejm potem będzie 
musiał się odnosić tylko i wyłącznie do tego projektu, 
który my złożymy.

Tak że w związku ze świętami radziłbym się dzi-
siaj zastanowić, czy nie lepiej razem, wspólnie, zasta-
nowić się nad rozwiązaniem, żeby wszyscy w Polsce 
byli traktowani jednakowo, żeby nie było podziału 
na tych, którzy mają budynek na gruntach Skarbu 
Państwa, i na tych, co są dokładnie…

(Głos z sali: Czas…)
Dokładnie 5 minut, ja to kontroluję, Pani Senator. 

Już kończę.
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Jerzy Wcisła: Trzeba było złożyć wniosek 
o odrzucenie.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie zabierałabym głosu, gdyby nie zirytował mnie 

pan senator Radziwiłł, używając tych swoich sformu-
łowań typu: podstępem, sfałszowane itd.

Panie Senatorze, my przeciętni obywatele, Polacy 
bardzo cenimy sobie polską arystokrację, ale też wy-
magamy od niej – bo to jest możliwe – używania 
dobrego, polskiego, ścisłego języka, a nie mówienia co 
ślina na język przyniesie. Pan senator sam proponował 
nie tak dawno, żeby wyhamować wzburzenie, tempe-
ramenty, zejść na ziemię itd. Ja bym panu senatorowi 
zalecała to samo. Oburza mnie w pana ustach słowo 
„podstępem”, ponieważ wydaje mi się, że czytałam 
i słyszałam, że to podstępem rodzina Czartoryskich 
wyprowadziła z Polski ogromną sumę pieniędzy, ro-
biąc niekorzystny dla polskiej kultury deal. Z tego 
powodu wielokrotnie… (Oklaski)

Z tego powodu wielokrotnie o tym się pisało, 
czytało itd. Przyjęliśmy z niezwykłym smutkiem,  
że tak się stało, mimo że nie akceptujemy tego. 
A więc apelowałabym do pana senatora również 
o pohamowanie w przyszłości, bo ja tak obserwuję 
pana senatora i pan w swoim krasomówstwie z posie-
dzenia na posiedzenie bardzo się rozwija – nie wiem,  
co jest tego powodem – i coraz częściej na każdy 
temat zabiera głos, ale nie zawsze, że tak powiem, 
dotyka pan sedna sprawy.

A dlatego nas wszystkich oburza sprawa tych pro-
porcji… Państwo cały czas odwołują się do Warszawy. 
Ja jako mieszkanka Warszawy i senator z Warszawy, 
która przez 12 lat zajmuję się problemami i sprawami 
warszawiaków, właśnie dotyczącymi przekształceń 
własnościowych, spraw mieszkaniowych, lokator-
skich itd., chcę powiedzieć, że Warszawa ma przede 
wszystkim wyjątkowe komplikacje, ponieważ więk-
szość budynków jest postawiona częściowo na grun-
tach samorządowych, ale fragmenty tych budynków 
stoją np. na gruntach Skarbu Państwa. I jak wtedy 
takie przekształcenie ma wyglądać? I o to chodzi. 
O to chodzi – w rozumieniu przeciętnego Polaka, 
za którego ja się uważam w tej chwili – żeby zrów-
nać i żeby było sprawiedliwie, żeby bez względu 
na to, czy to jest grunt samorządowy, czy Skarbu 
Państwa, Polak był traktowany jednakowo. Polka też. 
Jednakowe traktowanie w różnych sprawach. To nie 
komplikuje nikomu życia, to nie powoduje żadnych 
rewolucji, to w ogóle nie ma charakteru politycznego. 

Jeżeli chodzi o kwestię tego, po co to wprowa-
dzacie… Sam nie wiem, po co to robicie, jaki jest 
tego cel. Ale wsłuchując się w wypowiedź pana se-
natora Radziwiłła, bo ostatnio bardzo lubię słuchać 
pana senatora… Pan senator mówił: my robimy,  
bo Senat nie śpi! Panie Senatorze, Senat w wydaniu 
Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo czujny na to,  
co przekaże wam Nowogrodzka. Wy kompletnie śpi-
cie. Ja mówię: śpicie kompletnie, jeśli chodzi o to,  
co jest meritum sprawy.

Czy tak powinno się robić, Panie Senatorze 
i Drodzy Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości? 
Czy tak i w takim czasie powinno się procedować 
ustawę o gospodarce gruntami, która dotyczy wszyst-
kich Polaków? No, jeżeli to jest mądrość, a nie spanie, 
to ja już zatraciłem możliwość rozróżniania pojęć. 
Państwo budzicie się tylko w tych sprawach, które 
tutaj określaliście: oszustwa, grabieże i inne rzeczy. 
Tymczasem tego rodzaju ustawę, która dotyczy dużej 
części Polaków, trzeba rozpatrywać w sposób roz-
ważny – Senat jest przecież izbą refleksji – trzeba 
pomyśleć, zrobić analizę, porównać te rzeczy.

I teraz przechodzę do tego, co wywołało państwa 
stanowisko. No, ja już nie będę mówił o tym, czy  
to przegrane wybory, czy jakaś frustracja. To już są 
rzeczy, które państwo macie w sercu i w rozumie, 
ja nie wiem, co to jest. Ale chcę powiedzieć tak:  
to, że rada Warszawy niepotrzebnie uwierzyła w mą-
drość polskiego parlamentu, bo powiedzieli tak – to, 
co tu jest podnoszone – no, skoro jest 60% i taka jest 
propozycja, to może dobrze by było, żeby w kraju 
unitarnym te warunki były podobne, a nie było tak, 
że dzisiaj w jednym bloku w Warszawie jeden sąsiad 
będzie miał 98%, a drugi 60%. I państwo uważacie, 
że to nie jest spanie rozumu? To jest… Rozum śpi! 
A kiedy rozum śpi? Wtedy, kiedy działają emocje. 
Państwo działacie emocjonalnie.

Dlatego bardzo was proszę: odrzućcie tę usta-
wę. A jeżeli chcemy ją przygotować jako Senat  
– mówię: my jako Senat – zróbmy to spokojnie, bez 
emocji, zróbmy taką, jaka będzie satysfakcjonowa-
ła większość senacką, jaka będzie dobrze odbierana 
przez społeczeństwo. A w jaki oto sposób teraz pań-
stwo chcecie wytłumaczyć tym, którzy będą mie-
li 60%, że niektórzy będą mieli 98%? No, bardzo  
jestem ciekawy.

Dlatego bardzo państwa proszę w imieniu senato-
rów Prawa i… Platformy Obywatelskiej… (Wesołość 
na sali) A Prawa i Sprawiedliwości również, ze wzglę-
du na to, że was lubię i że jest ten okres. Dlatego 
proszę was, przełóżmy tę dyskusję na styczeń, luty, 
chyba że państwo wiecie, że w marcu będą wybory 
i chcecie zdążyć przed wyborami. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator B. Borys-Damięcka) Senator Grzegorz Bierecki:

Tak. Dziękuję bardzo.
Właściwie pan senator swoim wystąpieniem część 

mojego wystąpienia mi odebrał. Ja chciałbym pana 
przeprosić za zachowanie tych państwa. To rzeczy-
wiście wyjątkowo niegrzeczne. Ale to jest taki dowód 
na to, że jak się nie ma nic co do powiedzenia ad rem, 
to się mówi ad personam. Niestety, niektórzy taką 
kulturę polityczną reprezentują.

Kiedy na mównicę wyszła moja przedmówczyni, 
to miałem nadzieję, że jako senator z Warszawy po-
ruszy istotne dla mieszkańców Warszawy sprawy.  
Po upublicznieniu informacji o tej inicjatywie se-
nackiej otrzymujemy bardzo wiele mejli, telefonów 
od mieszkańców Warszawy, którzy zgłaszają nam 
kolejne problemy, którymi powinniśmy się zająć i któ-
re być może powinny w tej ustawie zostać uregulo-
wane. Jak się okazuje, to kombinowanie, żeby ludzi 
pozbawić pieniędzy – mniej im dać, tak żeby zapła-
cili więcej – odbywa się w wielu różnych obszarach. 
Zacytuję państwu fragment mejla, który dostałem 
od radcy prawnej reprezentującej grupę mieszkań-
ców Muranowa, a dotyczy on kwestii interpretacji 
przepisów przez urzędników miasta stołecznego 
Warszawy. Ci urzędnicy twierdzą, że ta bonifikata 
nie może dotyczyć garaży, że garaże nie będą tym ob-
jęte. Mieszkańcy są zaniepokojeni taką interpretacją. 
Oznaczać to może, że przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego pod garażem na Muranowie, gdzie 
opłata roczna za garaż wynosi 700 zł, może koszto-
wać 14 tysięcy zł – 14 tysięcy zł, bo bez bonifikaty. 
No, jest to problem bardzo… Ja wcześniej pytałem 
pana ministra o stanowisko. Wiem, że ministerstwo 
przygotowuje interpretację, ale ważne byłoby, gdyby 
pan minister z tej trybuny odniósł się do tej kwestii. 
No, widać, że bardzo wiele różnych działań jest podej-
mowanych, żeby ludzie zapłacili więcej, żeby zabrać 
im pieniądze. Przykład, który państwu przedstawia-
łem, czyli wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste 
mieszkania 50-metrowego z 500 zł do 1 tysiąca 100 
przy bonifikacie 60-procentowej, która wcześniej 
była proponowana… Proszę państwa, to oznacza, 
że ten mieszkaniec Warszawy za to przekształcenie 
zapłaciłby 4 tysiące 800 zł więcej, jeżeli te stawki 
byłyby utrzymane, jeżeli ta podwyżka opłaty z tytu-
łu użytkowania wieczystego zostałaby utrzymana.  
My musimy to, że tak powiem, zniweczyć. Przepis, 
który działa retroaktywnie, jest potrzebny i jest zgod-
ny z konstytucją, ponieważ on jest korzystny dla oby-
wateli. Powtórzę: jest korzystny dla obywateli. Można 
to zrobić i trzeba to zrobić. Natomiast w tej ważnej 
kwestii, w kwestii garaży… No, podejmowane są ko-
lejne próby takiego interpretowania tej ustawy, żeby 
działać na niekorzyść mieszkańców. Bardzo bym  

To jest sprawa iście społeczna, obywatelska, należąca 
do nas wszystkich.

I proszę już przestać się pastwić nad tym, że pre-
zydent Warszawy ledwo wygrał wybory, podjął taką 
decyzję, bo, po pierwsze, przeprosił od razu wszyst-
kich za swój błąd, przyznał się do niego i wziął całą 
winę na siebie, nie skierował jej na inne osoby, po 
drugie, ten błąd został naprawiony – nie użyję sło-
wa „przymuszeniem” – zwróceniem uwagi radzie 
Warszawy, że powinna jeszcze raz usiąść i nad 
tym się zastanowić. A co jest takiego złego w tym,  
że ktoś chce naprawić błąd? To grzech jakiś?  
Co to jest? Jesteśmy od tego, żeby popełnione błę-
dy naprawiać. I proszę nie przydawać tej sprawie 
takich emocji, żeby cała Polska trzęsła się z tego 
powodu, że w Warszawie wydarzyła się tragedia.  
Bo nie ma tragedii, jeżeli ktoś się przyznaje do błę-
du, a w dodatku jeszcze ten błąd nie pociąga za sobą 
żadnych skutków – ani finansowych, ani społecznych, 
ani obywatelskich, ani ogólnopolskich, żadnych. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bierecki.
(Senator Stanisław Kogut: Ale chyba pan Radziwiłł 

się zgłasza.)
(Senator Konstanty Radziwiłł: W trybie sprosto-

wania.)
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Sprostowanie.)
Sprostowanie?
To za chwileczkę pana senatora poproszę.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dobrze.)
Pan senator może z miejsca.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym prosić pana marszałka o interwencję, 

gdyż już trzeci senator robi wycieczki dotyczące mo-
jego pochodzenia, mojej rodziny. Nie widzę związku 
z tą debatą… Nie mówiłem nic na temat państwa, 
rodzin Kleinów, Florków, Borysów, a wszyscy ci pań-
stwo robią wycieczki do czegoś, co zupełnie nie ma 
związku z tą kwestią, jeszcze w dodatku do rodziny 
mojej mamy. No po prostu ja tego nie rozumiem.  
To jest jedna wielka niestosowność. Prosiłbym 
o zwrócenie uwagi na tę niestosowność. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Apeluję do państwa senatorów o zaprzestanie wy-

cieczek osobistych.
Pan senator Bierecki ma głos. Drugi raz – 5 minut.
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(senator G. Bierecki) Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionych wniosków?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Roz-
woju Artur Soboń: Tak.)

Zapraszam pana ministra na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja będę mówił bardzo krótko. Otóż skoro tak dużo 

mówimy o sprawiedliwości, to trzeba powiedzieć to, 
co mówiłem na początku: że ta sprawiedliwość ozna-
cza likwidację użytkowania wieczystego po 1 stycz-
nia 2019 r. To jest rozwiązanie, które jest rozwiąza-
niem sprawiedliwym i które zostało przygotowane 
przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. 
Bo każda forma, niezależnie od wysokości bonifikaty 
czy podstawy, bo bonifikata jest zawsze od czegoś… 
Aby udzielić bonifikaty, trzeba przemnożyć opłatę 
roczną – myśmy przyjęli, że ta odpłatność to 20 opłat 
rocznych – i od tej kwoty udzielić bonifikaty. I każda 
podstawa, która jest podstawą wyliczenia tej opłaty, 
może być – i bardzo często jest – traktowana jako nie-
sprawiedliwa, niezrozumiała społecznie, wynikająca 
z mechanizmu, który jest nieadekwatny do gospodar-
ki rynkowej. Do gospodarki, w której mamy własność 
swojej nieruchomości w postaci domu i mieszkania, 
wyodrębnioną własność, a jednocześnie nie mamy 
własności gruntu. I my to 1 stycznia 2019 r. zała-
twiamy. Ja bym tylko apelował, żeby w tej debacie 
nie umknęła nam jednak ta główna kwestia, kwe-
stia, której rozwiązania Polacy oczekują od napraw-
dę długiego czasu. I wydaje mi się, że to oczekiwa-
nie powinno zostać już dużo wcześniej zakończone 
w drodze ustawy. Dzisiaj to proponujemy i ta ustawa  
od 1 stycznia 2019 r. przyniesie taki skutek.

Państwo wzięło na siebie ciężar wprowadzenia 
tej ustawy w życie. Bo mam nadzieję, że tu również 
znajdziemy pole wspólne. Otóż cała operacja prze-
kształcenia użytkowania wieczystego na własność 
musi zakończyć się wpisem do księgi wieczystej. Bez 
skutecznego, szybkiego, sprawnego uregulowania 
tych kwestii w księgach wieczystych Polacy mieliby 
słuszne pretensje wobec rządzących, że cała rzecz 
nie jest do końca przygotowana. Stąd też konieczność 
zapewnienia każdego roku, od przyszłego roku po-
cząwszy, dodatkowych, gigantycznych jak na dotych-
czas wydatkowane środki na sądy wieczystoksięgowe 
w Polsce, środków na tę właśnie operację uwłaszcze-
nia Polaków. Bo to jest ponad 120 milionów zł każ-
dego roku, które chcemy przeznaczyć na załatwienie  
tej kwestii szybko i sprawnie, i weźcie państwo rów-
nież to pod uwagę w tej debacie, jeśli będziecie zesta-
wiali i porównywali. Już nie chcę tutaj podgrzewać 

prosił pana ministra o przedstawienie tej interpretacji, 
o zajęcie stanowiska tu z tej trybuny. Bardzo dziękuję.

Jeszcze raz, Panie Senatorze Radziwiłł, bardzo 
prosimy, żeby pan nie ustawał w swoich wystąpie-
niach.

(Senator Grażyna Sztark: Oj, tak.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Augustyn. Drugie wystąpie-

nie – 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Tyle wypowiedzi senatorów PiS i ani jednego sło-

wa w sprawie, o którą my się tutaj upominamy.
Pan senator Bierecki mówił hipotetycznie, o ile 

to więcej musieliby zapłacić warszawiacy, gdy-
by nie wrócono do poprzedniej, dużej bonifikaty. 
Panie Senatorze, Państwo Senatorowie, o tyle wię-
cej muszą zapłacić ci mieszkańcy Warszawy, którzy  
mają grunty…

(Senator Grzegorz Bierecki: Łatwo to policzyć.)
…których właścicielem jest Skarb Państwa. Tym 

się państwo nie przejmują? Te wyliczenia państwa nie 
ruszają? Naprawdę, apeluję… Racja, trzeba, tak jak 
senator Florek mówił, tak jak mówił senator Kleina 
w odniesieniu chociażby do przedsiębiorców… 
To, co mówił pan senator Bierecki, że są jeszcze inne 
sprawy do uregulowania – to wszystko jest prawda. 
Ale dzisiaj w bardzo prosty sposób możemy uregulo-
wać tę jedną sprawę dotyczącą mieszkań. Zróbmy to. 
Zróbmy to tak, jak należy, jednakowo dla wszystkich.

Zupełnie nie rozumiem tego uporu. Chyba że pań-
stwa intencje są zupełnie inne niż te, o których mó-
wicie. No naprawdę, nie znajduję żadnego argumen-
tu. To jak to jest? Troska – może taki jest argument  
– o budżet państwa? A troska o budżet samorządu 
to już jest w takim razie zupełnie inna para kaloszy, 
tak? Jak to jest? Przecież i tu, i tu chodzi o środki 
publiczne. No, miejcie litość dla tych warszawiaków, 
którzy o tyle więcej będą musieli płacić wtedy, kiedy 
będzie chodziło o grunty Skarbu Państwa. To trzeba 
zrównać. Apeluję o przyjęcie poprawek. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze  

legislacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Florek, Augustyn i Kleina.

Zamykam dyskusję.
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(sekretarz stanu A. Soboń) W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Głos ma pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja składam wniosek o przygotowanie przez 

Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania tego projektu ustawy na bieżącym 
posiedzeniu Senatu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Grabowski zgłosił wniosek o wyzna-

czenie komisji terminu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam,  
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie słyszę.
Proszę o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia poprawek 
zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów, druk senacki nr 1063, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym, 20 grudnia 2018 r., o godzinie 
15.45 w sali nr 307.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na sześćdzie-
siątym dziewiątym posiedzeniu Senatu do projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Unii Lubelskiej odbędzie się o godzinie 15.45 w sali 
nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 16.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 56  
do godziny 16 minut 05)

tej i tak gorącej dyskusji, ale myślę, że ci, którzy ro-
zumieją mechanizm, rozumieją również, co mam na 
myśli. I zwrócę też państwu uwagę na to, że to, że my 
przepracowaliśmy tę ustawę, mamy przemyślane, ja-
sne, czytelne, co więcej, niezmienne stanowisko, tzn. 
nie zmieniamy go między październikiem a grud-
niem kilkakrotnie, w zakresie sposobu odpłatności 
za użytkowanie wieczyste, to jest faktem. I faktem 
jest też, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy po-
stępowała dokładnie odwrotnie wobec warszawiaków.

Faktem jest również, Panowie, i musicie tutaj być 
wobec mnie i wobec siebie uczciwi, że poprawki zło-
żone przez pana senatora Kleinę i przez pana senatora 
Augustyna całkowicie się wykluczają.

(Rozmowy na sali)
Bardzo dziękuję, że przynajmniej zdajecie sobie 

z tego sprawę, że składacie w tym zakresie wyklu-
czające się poprawki.

A odpowiadając na pytanie pana senatora 
Biereckiego o… Otóż odpowiadam, iż…

(Senator Grzegorz Bierecki: O mieszkańców 
Muranowa.)

Słucham?
(Senator Grzegorz Bierecki: O mieszkańców 

Muranowa.)
O mieszkańców Warszawy, w tym mieszkańców 

Muranowa… Oczywiście to jest kwestia, która doty-
czy nie tylko mieszkańców Warszawy…

(Senator Leszek Czarnobaj: Wszystkich.)
…dotyczy wszystkich użytkowników wieczystych 

– to kwestia garaży. Otóż jeśli mamy do czynienia 
z garażami, które obejmuje przekształcenie – bo nie 
wszystkie garaże obejmuje przekształcenie, już nie 
chcę tutaj wracać do celu ustawy, czyli celu miesz-
kaniowego – to tam są możliwe analogiczne warun-
ki bonifikaty jak w przypadku lokali mieszkalnych. 
Otóż myśmy zdefiniowali, iż bonifikata ma charakter 
podmiotowy, a nie przedmiotowy, w związku z czym 
posiadanie lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego, z którym są związane garaż czy miejsce 
postojowe, na podstawie przepisów w zakresie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, czy na bazie ustawy 
o własności lokali, gdzie jest określone, co jest czę-
ścią lokalu mieszkalnego… na takich samych zasa-
dach traktujemy garaż. Nie wchodząc w szczegóły, 
powiem, że samorządy mają możliwość ustanowienia 
bonifikaty również np. dla miejsc postojowych pod-
ziemnych czy garaży związanych z nieruchomością 
mieszkalną. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
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i zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy za-
instalowanej elektrycznej powyżej 50 MW. 

Ustawa zakłada wspieranie wytwarzania energii 
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jedynie 
w przypadku tych instalacji, które wprowadzą cie-
pło użytkowe wytworzone w tym samym procesie 
do sieci ciepłowniczej. Wprowadzenie wskazanego 
kryterium zrealizuje kluczowe zadanie mechanizmu, 
którym jest zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, 
a w konsekwencji – poprawa jakości powietrza.

W tej ustawie jest również wskazane, że w przy-
padku jednostek kogeneracji niespełniających kry-
terium wprowadzenia do sieci ciepłowniczej co 
najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego 
w wysokosprawnej kogeneracji dopuszczona zosta-
nie możliwość wsparcia jedynie tej części energii 
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej ko-
generacji, która proporcjonalnie odpowiadać będzie 
ilości ciepła użytkowego wprowadzonego do sieci 
ciepłowniczej.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności Biuro Legislacyjne zgłosiło 10 uwag 
do procedowanej ustawy. Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności wnosi, aby przyjąć usta-
wę bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosku mniejszości.

(Głos z sali: Nie ma go.)
(Głos z sali: Nie ma.)
Mam wiadomość, że pan senator Augustyn jest na 

korytarzu. To może chwileczkę poczekamy.
(Senator Piotr Wach: Jest na korytarzu. Ja go za-

wołam.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Już idzie.)
To 5 minut przerwy.
(Rozmowy na sali)
Wracamy do obrad.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Gos-

podarki Narodowej i Innowacyjności, pana senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:

Proszę państwa, te wnioski składają się z 2 części.
Pierwsza część, legislacyjna, to są te wnioski, 

które przedstawiło Biuro Legislacyjne i które pod-

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę sekretarzy o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1058, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1058 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 14 grudnia 2018 r. ustawie 
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji. 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
rozpatrzyła projekt ustawy. Pragnę dodać, że obecnie 
obowiązujący system wsparcia dla jednostek koge-
neracji wygasa właśnie z końcem tego roku, stąd też 
inicjatywa, by nowy system wsparcia wprowadzić 
jeszcze w tym roku, tak aby zaczął on obowiązywać 
od 1 stycznia 2019 r. 

Ustawa ta wprowadza nowy system, który zastąpi 
dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formu-
le świadectw pochodzenia. Ustawa ma też ograniczyć 
niekorzystne zjawiska środowiskowe, zapewniając 
jednocześnie bezpieczeństwo dostaw ciepła i ener-
gii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność 
wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wy-
sokosprawnej kogeneracji. 

Kogeneracja jest tym systemem, który w polskich 
warunkach sektora ciepłowniczego i energetyczne-
go pozwala na wykorzystywanie na dużo wyższym 
poziomie sprawności źródła energii, i poprzez wy-
twarzanie zarówno energii elektrycznej, jak i ener-
gii cieplnej… A nowoczesne systemy w procesach 
poligeneracyjnych pozwalają również na produkcję 
paliw czystych. 

System wsparcia przedłożony Senatowi to sys-
tem, w którym mają zostać osiągnięte określone 
cele w wyniku promowania energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji z 4 kategorii insta-
lacji wytwórczych. Pierwsza kategoria to istniejące 
i zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy za-
instalowanej 1–50 MW. Druga to nowe i znacznie 
zmodernizowane jednostki kogeneracji o tej samej 
mocy, 1–50 MW. Trzecia kategoria to nowe i znacz-
nie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy 
zainstalowanej powyżej 50 MW. Czwarta to istniejące 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) że mamy określone proporcje spalania, np. węgla i od-
padów czy biomasy i czegoś tam? Bo to warto po-
wiedzieć głośno, żeby zwykły użytkownik wiedział,  
co ta kogeneracja tak na dobrą sprawę oznacza i co to 
znaczy „wysokosprawna”. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie: ile w kraju jest takich energo-
ciepłowni, które spełniają normy do produkowania 
ciepła i prądu z tego kogeneracyjnego spalania, a ile 
byśmy musieli jeszcze pobudować? Bo skoro chcemy 
promować ten sposób pozyskiwania ciepła i energii, 
to oznacza, że chcemy jeszcze rozbudować te elek-
trociepłownie. Takie mam 2 pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Pani Senator!
To są 2 tematy, które pani senator poruszyła. 

Współspalanie i kogeneracja to jakby… Współspalanie 
może być w procesie kogeneracji, ale niekoniecznie. 
Może być, ale niekoniecznie musi być. Ta ustawa do-
tyka procesu, w którym poprzez wykorzystanie paliw 
stałych i paliw gazowych, w tym węgla kamienne-
go, węgla brunatnego i gazu, produkujemy oprócz 
energii elektrycznej również ciepło. Wysokosprawna 
kogeneracja to taka, w wyniku której wskutek tych 
procesów powstaje bardzo duża ilość ciepła zago-
spodarowanego.

W tej ustawie mówimy, że te instalacje, które wy-
tworzą ilość ciepła w przeliczeniu na wytwarzaną 
ilość energii zastosowaną, wykorzystaną w sieci cie-
płowniczej… Jeżeli to będzie powyżej 70%, to one 
będą całkowicie brane pod uwagę przy wspieraniu tej 
wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku, kiedy 
uzyskają niższą sprawność, to ta jednostka będzie 
wyliczana proporcjonalnie.

Pragnę również w tym miejscu podkreślić, że wy-
sokosprawna kogeneracja obejmuje również metan, 
który towarzyszy… W czasie wydobywania kopa-
lin stałych, w tym węgla kamiennego, w kopalniach 
czynnych, w kopalniach likwidowanych, jak również 
zlikwidowanych… I on też może być dalej wykorzy-
stywany, również w procesie wysokosprawnej ko-
generacji, co pozwoli uzyskać wsparcie dla nowych 
instalacji.

Ta ustawa różni się od poprzedniej w ten sposób, 
że poprzednia ustawa wspierała energetykę kogene-
racyjną w oparciu o certyfikaty, a tu odchodzimy od 
certyfikacji, wchodzimy w inną, nowoczesną prze-
strzeń wsparcia, a mianowicie taką, która premiuje te 
instalacje, które są modernizowane albo też wymie-
niane na zupełnie nowe jednostki. I to jest ta różnica. 
Ten system wsparcia będzie kierowany bezpośrednio 

trzymaliśmy jako zasadne, polepszające jakość tego 
przedłożenia.

Ale 1 poprawka jest niesłychanie ważna, miano-
wicie do tej pory cały ten system wsparcia wprawdzie 
oczywiście oddziaływał na ceny – ten też oddzia-
łuje na ceny – ale obywał się bez dodatkowej opła-
ty, która obciąża poszczególnych obywateli. Teraz 
chcecie państwo wprowadzić dodatkowe obciążenie 
dla gospodarstw domowych w postaci opłaty koge-
neracyjnej. Jesteśmy temu przeciwni. I to przypa-
da na czas, w którym akurat jeszcze nie wiadomo, 
jak wybrnąć z tej propozycji podwyżek cen prą-
du, i w takim momencie, kiedy ceny prądu, kiedy 
ceny energii elektrycznej w Polsce są momentami 
najwyższe w Europie. Nie róbmy tego. Na pewno 
o wiele sensowniejszym rozwiązaniem byłoby do-
tychczasowe zasady przedłużyć o rok, no ale to by 
wychodziło poza materię tego przedłożenia, bo to 
jest odrębna ustawa, a ja mówię o ustawie, która 
w tej chwili obowiązuje. Wobec tego nie mogliśmy 
takiej poprawki złożyć. Dlatego proszę o przyjęcie tej 
poprawki. Nie obciążajmy obywateli dodatkowymi 
ciężarami. Dzisiaj było tutaj wiele mowy o różnym, 
że tak powiem, niedotrzymaniu obietnic – jestem po 
Wigilii, więc nie chciałem użyć mocniejszego słowa. 
Państwo też obiecywaliście, że nie będziecie nakła-
dać dodatkowych obciążeń na ludzi, na gospodarstwa 
domowe. Teraz jest test. I apeluję, żebyście państwo 
dotrzymali słowa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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?

Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mówimy o wysoko…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Do którego 

pana senatora pytanie?)
Proszę?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Do którego 

pana senatora pytanie?)
Do głównego sprawozdawcy.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Zapraszam 

pana senatora.)
Mówimy o wysokosprawnej kogeneracji. Ja ro-

zumiem, że ona jest znacznie lepsza od tej, którą 
dotychczas mogliśmy wykorzystać. Czy to oznacza, 
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(senator A. Gawęda) tylko ciepło, ale również energię mamy do czynienia 
ze zjawiskiem znacznego ograniczenia niskiej emi-
sji, dlatego że te zakłady stosują systemy filtracyjne, 
zupełnie inne systemy, bazujące na nowoczesnym 
spalaniu, jak również wykorzystujące cały ten proces 
spalania. Tutaj zupełnie odchodzi się od zagrożeń 
związanych z niską emisją, czyli z zanieczyszczeniem 
środowiska tymi pyłami zawieszonymi na niskich 
wysokościach.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Ja, jeśli można, mam pytanie do przedstawiciela 

mniejszości.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Sena-

torze, Przedstawicielu Mniejszości, jest do pana py-
tanie.)

Pytanie pierwsze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak?)
Mówił pan o najwyższych w Europie cenach 

energii. Czy to było faktycznie przedmiotem obrad 
komisji? I które kraje zostały podane jako te, w któ-
rych energia jest bezwzględnie tańsza? Czy zna pan 
taki kraj, jak np. Portugalia, gdzie według Eurostatu  
– to jest takie stosunkowo wiarygodne źródło da-
nych – jest bezwzględnie najwyższa cena energii elek-
trycznej i cieplnej w Europie? Na jakiej podstawie 
pan twierdzi, że Polska ma najwyższe ceny energii 
w Europie? Proszę podać źródło.

I drugie pytanie. To pytanie odnosi się do tego 
dodatku, o którym pan mówił. Czy słyszał pan kiedyś 
o dodatku, który istnieje od dłuższego czasu, o do-
datku do energii odnawialnej, który dostają Polacy? 
Bo pan mówił, że to jest pierwszy tego typu przypa-
dek. Czy słyszał pan o takim dodatku? Czy jest pan 
świadom jego istnienia?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Po pierwsze, dobrze jest słuchać uważnie. Gdyby 

pan senator słuchał uważnie, toby usłyszał, że ceny 
energii bywają momentami najwyższe w Europie. 
Sprawdzałem to na giełdzie. Zależy, o jakiej godzi-
nie…

(Senator Janina Sagatowska: Wcale nie…)
No, jak państwo wiecie, od tego zależy cena gieł-

dowa.

do tych instalacji, które są nowe bądź też zmoderni-
zowane. Z tym że tu też jest założenie, że koszt mo-
dernizacji nie może przekroczyć 100% szacunkowej 
wartości nowej instalacji na rynku.

Ile jest takich zakładów ciepłowniczych, trudno 
mi w tej chwili powiedzieć. Polska jest krajem, w któ-
rym system ciepłowniczy, system sieci ciepłowniczej 
jest bardzo dobrze rozbudowany. I w związku z tym 
wykorzystanie efektu kogeneracji jest ze wszech miar 
korzystne dla interesów państwa, interesów Polski, 
dlatego że my poprzez to możemy osiągnąć cele za-
kładane w EU ETS i w tych ramach BAT-owskich. 
No, wkroczyłbym tu w nieco szerszy obszar wyja-
śniania tej kwestii.

Omawiana ustawa będzie właśnie wspierać 
wszystkie te zakłady i elektrociepłownie, które mają 
przestarzały, krótko mówiąc, park maszynowy – te 
bloki ciepłowniczo-energetyczne są przestarzałe, do 
remontu – i które po prostu poniosą ciężar moderni-
zacji i wtedy dostaną wsparcie, nawet… Nie chcę tutaj 
teraz mówić o procentach, bo tutaj jest ten katalog… 
Ale dość duże wsparcie. To może pan minister później 
jeszcze dokładniej o tym powie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mogę jeszcze do- 
pytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę, Pani Senator

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ale w jaki sposób jeszcze zamierzamy zapobiegać 

emisji? Bo tutaj jest jeszcze jedno takie stwierdzenie: 
że to nam będzie pomagało w ochronie klimatu. Ale 
z tego, co pan mówi, wynika, że będziemy spalać 
głównie węgiel. Tak? Czy istnieje możliwość koge-
neracyjna przy spalaniu węgla i innych…

Senator Adam Gawęda:
Ta ustawa absolutnie nie ogranicza się do spalania 

węgla. W tej ustawie mówi się o tym, że wspomnia-
nym mechanizmem mogą być wspierane wszystkie 
instalacje kogeneracyjne, niezależnie od tego, na ja-
kim paliwie bazują. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli mówimy o ograniczeniu albo eli-
minacji niskiej emisji, to ta ustawa bardzo dobrze 
się w to wpisuje. Dlaczego? Dlatego, że te najwięk-
sze zjawiska związane z niską emisją towarzyszą 
nam wtedy, kiedy węgiel spalany jest w starych, 
przestarzałych kotłach, najczęściej przydomowych,  
albo kiedy spalane są odpady. W przypadku moder-
nizacji zakładów ciepłowniczych wytwarzających nie 
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(senator M. Augustyn) nostki, oraz będzie premia kogeneracyjna indywi-
dualna w odniesieniu do jednostek kogeneracyjnych 
o mocy powyżej 50 MW. To powoduje…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie i Pa-
nowie Senatorowie… Przepraszam. Jest taki nieprzy-
jemny szmer na sali i źle się słucha pana ministra. 
Proszę o przyciszenie rozmów. Bardzo proszę, Panie 
Ministrze.)

To powoduje, że zastosowanie mechanizmów, któ-
re przedstawiłem, pozwoli na ograniczenie łącznego 
kosztu systemu wsparcia, jaki ponoszą odbiorcy.

Przed chwilą w pytaniach padała kwestia, po 
pierwsze, związana z kosztami tego systemu, po dru-
gie, z dodatkową opłatą. I chciałbym się pokrótce do 
tego odnieść, bo to może wprowadzać w błąd. Otóż 
dzisiejszy system wsparcia również jest finansowa-
ny przez odbiorców energii elektrycznej, z tą jednak 
różnicą, że koszt systemu ukryty jest w cenie ener-
gii elektrycznej. Z kolei koszt tego systemu będzie 
w sposób transparentny pokazany odbiorcy. Ale to 
nie wszystko. Koszt obecnego systemu to wielkość 
mniej więcej 1,5 miliarda zł – dokładne wielkości 
można znaleźć w ocenie skutków regulacji dołączonej 
do rządowego projektu ustawy, który jest zawarty 
w druku sejmowym nr 3052, tam też przedstawiliśmy 
wszystkie wyliczenia związane z kosztami tego sys-
temu wsparcia. Z kolei nowy system wsparcia będzie 
kosztował niewiele ponad 200 milionów. To oznacza, 
że odbiorcy zapłacą rocznie o ponad 1 miliard 300 mi-
lionów zł mniej za system wsparcia, przy czym efekt, 
który uzyskamy, będzie efektem zbliżonym. Przekłada 
się to na bardzo konkretne kwoty. Jeżeli założymy, 
że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zuży-
wa 2,5–3 MW rocznie, to przy założeniu wielkości 
jednostkowego kosztu wsparcia, który został przed-
stawiony w ocenie skutków regulacji, czyli 1,58 zł za 
1 MWh, otrzymujemy roczny koszt na poziomie 4,5 zł 
względem 37 zł, który to koszt dzisiaj odbiorcy pono-
szą. To oznacza, że wdrożenie tego systemu po stronie 
odbiorców da oszczędność na poziomie mniej więcej 
30 zł, a w zależności od wielkości zużycia będzie to 
27–33 zł. I dodatkowo da to efekt w postaci transpa-
rentności tego, za co odbiorcy płacą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę chwilę poczekać, ponieważ obecnie sena-

torowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłu-
żej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator Ko-
marnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku, i przepraszam za ja-

kość mojego głosu dzisiaj.

Po drugie, jeśli idzie o ten dodatek, to ja nie mó-
wiłem, że nie ma żadnego takiego dodatku, tylko 
mówiłem, że obiecywaliście państwo, że nowych nie 
będzie. A ten jest nowy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców?
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma.)
Nie ma pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

Czy pan minister Tomasz Dąbrowski chce zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W projekcie ustawy – w tej chwili jest to już wła-

ściwie ustawa uchwalona przez Sejm – wprowadzone 
zostały mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej 
kogeneracji. One zostały zaprojektowane inaczej niż 
dotychczasowe mechanizmy wspierające ten sposób 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednym 
procesie. Zdecydowaliśmy się wprowadzić mecha-
nizm o wiele bardziej precyzyjny w odniesieniu do 
tych, którzy wytwarzają energię w kogeneracji, o wie-
le lepiej wycelowany i przez to ostatecznie dużo, dużo 
tańszy dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej.

Przypomnę, że w projektowanych przepisach za-
miast certyfikatów mamy w tej chwili do czynienia 
z premią gwarantowaną, która jest przewidziana dla 
małych jednostek kogeneracji, czyli takich poniżej 
1 MW, a także nowych i znacznie zmodernizowanych 
oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek ko-
generacyjnych o mocy z przedziału 1–50 MW, która 
to premia będzie udzielana po złożeniu przez opera-
tora jednostki stosownego wniosku i po jego rozpa-
trzeniu przez regulatora. Przewidujemy też premię 
gwarantowaną indywidualną. Ona będzie stosowana 
w przypadku istniejących i zmodernizowanych jed-
nostek kogeneracji powyżej 50 MW, będzie indywi-
dualnie kalkulowana przez prezesa URE i udzielana 
po złożeniu przez operatora jednostki stosownego 
wniosku. Premia kogeneracyjna będzie udzielana 
nowym i znacznie zmodernizowanym jednostkom 
kogeneracji o mocy 1–50 MW, możliwa będzie do 
uzyskania w ramach procedury aukcyjnej, która musi 
być poprzedzona stosowną prekwalifikacją danej jed-
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(senator W. Komarnicki) dobrana pod kątem potrzeb danego przedsiębiorstwa, 
czyli nie dochodzi do nadwsparcia.

Jeżeli Wysoka Izba zdecydowałaby się przyjąć 
tę poprawkę, to oznaczałoby to 2 rzeczy. Albo uni-
cestwienie tego systemu – bo de facto nie ma jak 
sfinansować funkcjonowania systemu wsparcia  
– i jednocześnie wzrost kosztów po stronie odbiorców 
ciepła. Brak uregulowania sytuacji kogeneracji ozna-
cza brak wsparcia dla 60%… Aż 60% ciepła w Polsce 
dostarczane jest do odbiorców właśnie z kogeneracji. 
Albo oznaczałoby to, co też padało w poprzednich 
wystąpieniach, przedłużenie obecnego systemu, który 
nie jest 8-krotnie tańszy. Wobec tego wydaje się, że 
o wiele bardziej racjonalnym krokiem jest przyjęcie 
tego rozwiązania i zafundowanie odbiorcom obniżki 
o trzydzieści parę złotych rocznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Będę pytał o kwestię, która była przeze mnie pod-

noszona na posiedzeniu komisji, ale pan minister nie 
udzielił mi informacji. Ona dotyczy cen energii elek-
trycznej. Ta kwestia jest związana z tą ustawą w tym 
sensie, że ustawa o kogeneracji wpływa na ostateczny 
poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców koń-
cowych. Moje pytanie jest bardziej generalne i pro-
siłbym… Oczywiście nie chodzi mi o jakąś dłuższą 
wypowiedź. Mój wniosek złożony wczoraj rano na 
posiedzeniu, aby była oddzielna informacja ministra 
do spraw energii w sprawie cen energii na przyszły 
rok, nie został poparty przez Wysoką Izbę, więc mu-
szę niestety pytać w takiej formule.

Pytanie jest takie. Jaki będzie poziom cen energii 
elektrycznej w roku przyszłym dla odbiorców indy-
widualnych i – głównie – dla przedsiębiorców? Pytam 
o to w tym momencie, w tym czasie, ponieważ wielu 
przedsiębiorców, małych przedsiębiorców otrzymu-
je teraz, w okresie przedświątecznym wezwania do 
podpisania nowych porozumień cenowych obowią-
zujących od 1 stycznia. I problem polega na tym, że 
z informacji, jakich udzielają… Informator telefo-
niczny operatora energetycznego, np. Energi, mówi, 
że jeżeli przedsiębiorca nie podpisze nowej umowy, 
to od 1 stycznia będzie płacił zdecydowanie wyższe 
rachunki. A zgodnie z tymi propozycjami – już nie 
chcę tego rozwijać – które teraz dochodzą, ceny też 
są co najmniej o 30% wyższe od cen dotychczaso-
wych. Chodzi tylko o informacje, co w takiej sytu-
acji mają zrobić przedsiębiorcy. Wiemy, bo słyszymy 
z przekazów od państwa, że trwają jakieś prace w tej 
materii, ale nie ma żadnego oficjalnego przekazu, 

Panie Ministrze, kogeneracja to dobra rzecz 
i w tym gronie nie musimy się co do tego przekony-
wać. Każdy zresztą wie, że jeśli jest ona dobrze wpro-
wadzona, to jej efektywność sięga nawet 95% i ona 
sama się finansuje. Ale co my mamy dzisiaj? Mamy 
wybiórczo traktującą rzecz ustawę, która dotyczy 
kilkudziesięciu producentów, mających, tak szczerze 
mówiąc, biznes lokalnie bezryzykowny. 

Moje pytanie dotyczy art. 63 i to pytanie, Panie 
Ministrze, jest do pana. Według tego artykułu – sam 
pan zobaczy – każdy, kto jest podłączony do sieci 
przesyłowej, dystrybucyjnej czy bezpośrednio do 
wytwarzania, będzie płacił opłatę kogeneracyjną. 
A zaklinaliście się, Panie Ministrze, i mówiliście, że 
nie będzie żadnych podwyżek cen energii.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:
Odpowiadam na pytanie o to, dlaczego kogenera-

cja wymaga wsparcia, skoro jest wysokoefektywna 
i jest jednym z najlepszych sposobów przetworze-
nia paliwa pierwotnego na energię finalną. Otóż 
w przypadku elektrociepłowni niestety jest tak,  
że produkcja energii elektrycznej, produkcja ciepła, 
która decyduje o strumieniu przychodów, który moż-
na wykorzystać na sfinansowanie nakładów i pokry-
cie kosztów stałych i zmiennych, jest zależna przede 
wszystkim od tego, jakie jest zapotrzebowanie na cie-
pło. To zapotrzebowanie na ciepło determinuje ilość 
produkcji energii elektrycznej. To z kolei powoduje, 
że elektrociepłownia pracuje w roku – w sensie liczby 
godzin – krócej niż elektrownia konwencjonalna. 
Mniejsza produkcja, czyli mniejsza liczba godzin 
pracy w roku, powoduje, że koszty stałe rozkładają 
się na mniejszą liczbę jednostek wyprodukowanego 
dobra, a to wpływa na jednostkowy koszt produkcji. 
Gdyby możliwe było zwiększenie produkcji w ciągu 
roku, tak jak np. dzieje się to w elektrociepłowniach 
przemysłowych, które mogą pracować praktycznie 
7 tysięcy godzin, a nie tylko ok. 4 tysięcy godzin,  
to jednostkowy koszt byłby dużo, dużo niższy, bo-
wiem suma wszystkich kosztów stałych dzielona 
byłaby przez większą liczbę w mianowniku, co da-
wałoby niższy koszt jednostkowy.

Sprawa art. 63 i usunięcia przepisu, który mówi 
o tym, że odbiorcy końcowi ponoszą koszt tego sys-
temu. Tak jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj też 
jest tak, że odbiorcy ponoszą koszty tego systemu, 
z tym że koszty te są ukryte w cenie energii i ich nie 
widać. Projekt powoduje, że ten koszt jest 8-krotnie, 
między 8 a 9 razy niższy niż dzisiejszy koszt systemu, 
dlatego że pomoc jest lepiej wyliczona i dokładniej 
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(senator K. Kleina) Senator Bogdan Klich:
Muszę dopytać, Panie Ministrze, dlatego że jednak 

prezesi spółek energetycznych odpowiadają prawnie 
za prowadzoną przez siebie politykę, także za politykę 
zarządu, i za decyzje podejmowane w imieniu spółki. 
W związku z tym, jeżeli jest taka odpowiedzialność, 
a przecież nikt jej do tej pory nie podważył, to muszą 
działać zgodnie z zasadami rynkowymi. 

Zatem jest pytanie: jak zamierza się zachować 
rząd w stosunku do spółek energetycznych, jeżeli 
chodzi o sprawę, którą dyskutujemy od wielu, wielu, 
wielu dni? Mianowicie chodzi o niebezpieczeństwo, 
że nastąpią podwyżki cen energii i to nie tylko dla 
podmiotów zbiorowych, ale także dla podmiotów in-
dywidualnych, czyli dla firm oraz dla osób uprawiają-
cych własną, indywidualną działalność gospodarczą. 
Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie? Bo pan 
takiego stanowiska nie przedstawił.

(Senator Grzegorz Peczkis: To jest nie ten temat.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:
Już odpowiadam. Tak jak powiedziałem, nie ma 

fundamentalnych podstaw do tego, żeby ceny rosły. 
To po pierwsze. Ze strony rządu oczywiście możemy 
podejmować działania, takie jak np. ta ustawa, któ-
re zmierzają do tego, że koszty funkcjonowania się 
zmniejszają. Tutaj przedstawiłem zyski dla odbior-
ców w postaci 1 miliarda 300 milionów zł rocznie.  
To jest niebagatelna kwota, nawet w skali sektora  
energetycznego, którego skumulowana EBITDA wy-
nosi ok. 40 miliardów.

Przypomnę, że latem została podjęta przez mi-
nistra energii inicjatywa – w momencie, kiedy rosły 
ceny uprawnień do emisji CO2 – zmierzająca do tego, 
aby Komisja Europejska przyjrzała się, czy przypad-
kiem nie doszło do jakichś uzgodnionych praktyk na 
tym rynku. I samo podjęcie inicjatywy spowodo-
wało spadek cen uprawnień do emisji o mniej wię-
cej 8–9 euro w szczytowym momencie. Jest szereg 
działań, które można podejmować, zmierzających ku 
temu, żeby ceny energii obniżać poprzez redukowanie 
kosztów. Ze strony przedsiębiorstw energetycznych 
oczywiście jest jeszcze duża możliwość przyjrzenia 
się stronie kosztowej, tak aby redukować koszty funk-
cjonowania, żeby ostatecznie cena energii nie rosła.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

który by w jakiś sposób zamykał tę sprawę. A proszę 
mi wierzyć, że to jest ogromna rzesza ludzi, tak że 
wydaje się, że w tym okresie przedświątecznym jakaś 
informacja się im należy. 

Pytanie jest takie: czy oni mają podpisywać poro-
zumienie – i wówczas będą mieli ciut niższą cenę od 
ceny, która postawiłaby ich w sytuacji podbramko-
wej, bo musieliby przyjąć na zasadach ogólnych cenę 
katalogową – czy powinni się z tym wstrzymać, bo 
i tak propozycje, które do przedsiębiorców docierają, 
oferują ceny zdecydowanie wyższe? Mogę nawet do-
starczyć to pismo, jakie dociera do przedsiębiorców 
np. z grupy Energa, w którym wyraźnie jest mowa 
o tym problemie. Tak że to nie jest chęć jakby poli-
tycznego rozgrywania tej sprawy, tylko po prostu jest 
potrzebna jakaś informacja, jak mi się wydaje, w tym 
momencie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:

Jeśli chodzi o poziom cen energii na przyszły 
rok, to chciałbym powiedzieć przede wszystkim, 
że wdrożenie tych rozwiązań zredukuje koszt dla 
odbiorcy końcowego, bowiem, tak jak wytłuma-
czyłem, koszt systemu wsparcia, który dzisiaj w ra-
chunku tkwi, będzie niższy. Jeśli chodzi o ceny dla 
gospodarstw domowych, to proces taryfowy jest 
w toku i tutaj działa regulator, który jest niezależny, 
w związku z tym w ten proces nikt nie zamierza 
ingerować.

Co do porozumień, do których pan senator nawią-
zał, to trudno powiedzieć, co w tych porozumieniach 
jest, więc trudno cokolwiek powiedzieć, co dany pod-
miot ma zrobić. Oczywiście w tej części rynku, który 
jest rynkiem wolnym, występują różne zachowania 
uczestników rynku. Czasem jest to badanie czy te-
stowanie, jak daleko z pewnymi propozycjami można 
się posunąć. Jeżeli oferty są niezadowalające, to ist-
nieje bardzo szeroko rozwinięta możliwość zmiany 
sprzedawcy.

Co do samego poziomu kosztów energii, to my 
w tej chwili nie widzimy jakichś fundamentalnych 
podstaw do tego, żeby te ceny rosły.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.
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W związku z tym jeszcze raz podkreślę, po 
pierwsze, że nie jest to żadna nowa opłata, tylko to,  
co wcześniej było ukryte w cenie energii, zostaje 
pokazane odbiorcy na rachunku, tak aby wiedział,  
za co płaci. I po drugie, poprzez stworzenie mecha-
nizmu, który jest mechanizmem celowanym, wy-
eliminowuje się nieefektywność dotychczasowego 
systemu certyfikatowego, który rozdawał wsparcie 
niezależnie od kosztów i ewentualnej straty finanso-
wej, która występowała u przedsiębiorców, każdemu 
takie same, i dzięki temu łączny koszt tego systemu 
jest dużo, dużo niższy.

(Senator Kazimierz Kleina: Koniec.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Przemówienie do protokołu złożył pan senator 

Komarnicki*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zarządzam 15-minutową przerwę w obradach. 
Dodam, że po przerwie będą głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 44  
do godziny 16 minut 59)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że kolejne posiedzenie…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, bardzo proszę o ciszę. Ja przeczy-

tam, wygłoszę bardzo ważny komunikat.
(Głosy z sali: Ciii…)
Przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu jest 

zaplanowane na dni 23 i 24 stycznia 2019 r. Ale od 
razu państwa uprzedzę, że nie wykluczam, iż będzie 
dodatkowe posiedzenie Senatu – 28 albo 29…

(Senator Janina Sagatowska: Grudnia?)
…grudnia.
(Rozmowy na sali)
Jeśli taka będzie decyzja, powiadomię w odpo-

wiedni sposób Wysoką Izbę.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to jest ostatnie moje pytanie.
Od 3 lat nadpłacamy w naszych rachunkach, wno-

sząc opłatę, która tak naprawdę nie pomaga instala-
cjom kogeneracyjnym, gdyż te funkcjonowałyby spo-
kojnie bez tej dopłaty. Tymczasem wprowadzenie tej 
ustawy, cokolwiek by mówić, spowoduje, że ruszymy 
z nowymi rachunkami i ruszymy z nową dopłatą do 
każdego rachunku. Według ekspertów będzie do 2,80 
na miesiąc. Tak więc, Panie Ministrze, bez względu 
na wszystko, cokolwiek by mówić, podnosicie jednak 
z dniem 1 stycznia 2019 r. rachunki, choć my w tej 
chwili nie wiemy, czy słusznie, skoro minister ener-
gii kilka dni temu twierdził, że państwo w spółkach 
energetycznych macie 1 miliard oszczędności. No to 
po co ten ruch? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Udzielę informacji na bazie dokumentów, które 

są dla państwa dostępne. To druk sejmowy nr 3052, 
ocena skutków regulacji, s. 4, tab. 1, gdzie dokładnie 
pokazane zostały koszty obecnego systemu wsparcia. 
Wobec czego mówienie o dodatkowej opłacie jest 
całkowicie nieuprawnione, bowiem jedyna zmiana, 
która dzięki tym przepisom zostaje dokonana, to 
spowodowanie, że to, co dzisiaj jest ukryte, staje się 
jawne, a przez to koszt jest dużo niższy.

Nie wiem, na jakich ekspertów pan senator się 
powołuje, ale jeżeli sięgniemy do OSR i podzielimy 
wielkości podane w tab. 1…

(Senator Władysław Komarnicki: Właśnie OSR…)
…przez wielkość zużycia, to otrzymamy wielko-

ści, o których mówiłem. Dodatkowo w ocenie skut-
ków regulacji na s. 24, w zał. 5 pokazujemy wielkość 
opłaty w podziale na stawki z uwzględnieniem i bez 
uwzględnienia ewentualnych obniżek dla odbiorców 
energochłonnych, dla których redukcję tej opłaty pla-
nujemy wprowadzić.

Przypomnę, że kalkulacje, które zostały zrobio-
ne, opierają się na danych rzeczywistych dotyczą-
cych zużycia, wielkości produkcji i tego, co będzie 
kwalifikować się do nowego systemu wsparcia, 
z uwzględnieniem deklaracji dotyczących inwestycji 
przedsiębiorstw energetycznych, tak aby uwzględnić 
w przyszłych kosztach to, co może się pojawić jako 
system wsparcia.
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oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Głosowania

(marszałek S. Karczewski) i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

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

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad poprawkami, według kolejności prze-
pisów projektu. Po przeprowadzeniu głosowań nad 
zgłoszonymi poprawkami przystąpimy do głosowa-
nia nad przyjęciem projektu ustawy z druku nr 879 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
połączonych komisji o odrzucenie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 56 – za, 26 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył po-
stępowanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, zaś mniejszość 
komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; 
druk senacki nr 1058-A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 56 – za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o promowaniu ener-
gii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: trzecie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych.

Drugie czytanie tego projektu…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa…
(Głos z sali: Ciii…)
Drugie czytanie tego projektu odbyło się na 

sześćdziesiątym ósmym posiedzeniu Senatu w dniu 
14 grudnia 2018 r. Senat po przeprowadzonej dyskusji 
skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich w celu ustosunkowania się do zgłoszonych 
w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 879 X.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
3 połączone komisje pochyliły się nad popraw-

kami zgłoszonymi w trakcie debaty. Jak wiadomo, 
poprawki nadawały prawo do wstępowania do sys-
temów dodatkowych ubezpieczeń PPE i PPK parla-
mentarzystom polskiego parlamentu na zasadach, 
jakie odnoszą się do wszystkich objętych systemem 
ubezpieczeń społecznych. Poprawki miały nie być 
rozpatrywane, był wniosek o rozpatrywanie przyję-
cia ustawy bez poprawek… W wyniku głosowania 
poprawki przeszły, a ustawa została odrzucona. Panie 
i panów parlamentarzystów uprasza się o nieprze-
chodzenie na zwolnienia lekarskie. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: A jeśli ktoś jest le-

śnym dziadkiem…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy pan senator sprawozdawca Konstanty Ra-

dziwiłł i senator wnioskodawca Jan Rulewski chcą 
jeszcze zabrać głos? Nie. Dobrze.

W trakcie drugiego czytania wniosek o charak-
terze legislacyjnym zgłosił pan senator Rulewski, 
a pan senator Konstanty Radziwiłł był sprawozdawcą 
połączonych komisji po pierwszym czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
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(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania pro-
jektu ustawy skierował projekt do Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał tę komisję 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się to 
sprawozdanie w druku nr 1063X.

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu 
ustawy.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Adama Gawędę, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pragnę przedstawić dodatkowe sprawozdanie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym usto-
sunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wnio-
sków. Komisja poparła wniosek zawarty w pkcie 4 
zestawienia wniosków i wnosi o jego przyjęcie przez 
Senat wraz z projektem ustawy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? W trakcie drugiego czytania wnioski 
o charakterze legislacyjnym zgłosili: pan senator Piotr 
Florek, pan senator Mieczysław Augustyn i pan se-
nator Kazimierz Kleina.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

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

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami, według kolejności prze-
pisów projektu z druku nr 1063 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu – druk nr 1063 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
– Kodeks cywilny.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1038 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 głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy zgodnie za. 

(Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks cywilny.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o notariacie.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 1049 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o notariacie.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1042 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 29 – za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 36)
(Poruszenie na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Wstyd!)
Słucham?
(Senator Kazimierz Kleina: Taka dobra poprawka. 

Ale wróci w Sejmie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Straszna hańba.)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

przedstawionego przez komisję projektu ustawy oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy zawartych w druku nr 1063.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Za… No, można głosować za, przeciw i się wstrzy-

mać. (Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 57 – za, 4 – przeciw, 

25 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 37)

(Głosy z sali: Uuu…)
Wobec wyników głosownia stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Adama Gawędę do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Unii Lubelskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawie-
nia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatko-
wego sprawozdania; znajduje się ono w druku nr 952 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 

Szweda, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawki nr 1 i 5 należy przegłosować łącznie. 
Poprawki te mają na celu ograniczenie możliwości 
pobierania przez pierwsze 2 lata po zaktualizowaniu 
opłat rocznych zbyt dużych kwot w przypadku, gdy 
zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa 
co najmniej półtorakrotnie wysokość dotychczasowej 
opłaty rocznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 26 – za…
(Senator Jerzy Fedorowicz: 28 – za.)
…28 – za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 1 i 5 zostały odrzucone.
Poprawki nr 2 i 6 też należy przegłosować łącznie. 

Mają one na celu podwyższenie wysokości bonifika-
ty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 
począwszy od pierwszego roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie, poprzez stopniowe jej zmniejszanie 
w każdym kolejnym roku od przekształcenia we wła-
sność gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. 
Poprawki te mają również na celu pozostawienie art. 9 
ust. 5 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 28 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawki nr 2 i 6 zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 ma na celu zwiększenie wysokości 

bonifikaty udzielanej w przypadku wniesienia opłaty 
jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego 
własność Skarbu Państwa w każdym kolejnym roku 
od przekształcenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 28 – za, 55 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 3 została odrzucona.
Poprawka nr 4 zmierza do zrównania wysokości 

bonifikaty przysługującej właścicielom budynków 
mieszkalnych za przekształcenie gruntu stanowią-
cego własność Skarbu Państwa z bonifikatą, jakiej 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, 
na obszarze której grunt jest położony, udzielił na 
podstawie uchwały właściwej rady gminy, jednak 
nie może ona być mniejsza niż określona w ustawie 
na dotychczasowym poziomie.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) Kto z państwa senatorów 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 39)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 
Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

Informuję, że…
(Głos z sali: Teraz…)
Ja pójdę podpisywać.
(Senator Antoni Szymański: Nie ma żadnych 

oświadczeń?)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Są.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 

dziewiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Senator Jan Filip Libicki: Ja mam oświadczenie.)
Wiem, Panie Senatorze, tylko czekam, aż się sala 

troszeczkę uspokoi. Zapraszam pana. Proszę bardzo.
(Senator Jan Filip Libicki: To ja podjadę. Będę 

sobie przygotowywał stanowisko.)
Proszę bardzo. Oczywiście.
(Rozmowy na sali)
Bardzo przepraszam.
Przystępujemy do oświadczeń.
Teraz mogę to odczytać, Panie Senatorze, bo już 

jest cisza.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 
Filipa Libickiego.

Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawoz-
danie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwa-
ły w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii 
Lubelskiej.

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 
ustosunkowała się do zgłoszonego w toku dyskusji 
wniosku. Komisja, stosunkiem głosów: 11 – za, 3 
– przeciw, 1 wstrzymanie się od głosu, nie popar-
ła wniosku zawartego w zestawieniu i wnosi przez 
przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwa-
ły w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii 
Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia, zawartego w dru-
ku nr 952 S. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy pan marszałek Bogdan Borusewicz lub se-

nator sprawozdawca pan Jan Maria Jackowski chcą 
jeszcze zabrać głos?

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Powie-
działem już to, co miałem do powiedzenia.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator?
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką zawartą w druku nr 952 X, 
a następnie nad przyjęciem projektu – druk nr 952 S 
– w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką pana marszałka Bogdana Borusewicza; 
druk nr 952 X.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Ktoś się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 30 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 38)
Teraz przystępujemy do przegłosowania projektu 

bez poprawki, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem 
Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia; druk nr 952 S.
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(senator J.F. Libicki) dyskryminuje osoby niepełnosprawne, ograniczając 
ich prawa i obowiązki.

W związku z tym fundacja, która się do mnie 
zgłosiła, postuluje wprowadzenie zmian. Chodzi 
o zmiany, które pozwolą wyeliminować rażąco nie-
sprawiedliwe traktowanie osób niepełnosprawnych 
podejmujących zatrudnienie i niemogących nie ze 
swojej winy spełnić warunku art. 58 ust. 3, a jedno-
cześnie art. 58 ust. 4 całkowicie pozbawia ich możli-
wości jakiegokolwiek skorzystania ze składek odpro-
wadzanych na przestrzeni lat. Każdy z nas, Polaków 
i Polek – pisze do mnie ta fundacja – pragnie poczu-
cia bezpieczeństwa, także tego materialnego, zatem 
nie może być zgody na taką wizję naszej ojczyzny, 
w której niepełnosprawni Polacy mają gorsze warunki 
dostępu do równego traktowania, w której niepełno-
sprawność, w szczególności powstała w wieku dzie-
cięcym, jest przez to dodatkowo karana. Nadrzędną 
rzeczą dla każdego Polaka powinna być równość, 
szczególnie osób niepełnosprawnych, czego wymaga 
od nas sprawiedliwość społeczna.

Ten tekst, który ta fundacja mi przekazała, ma 
pewne elementy emocjonalne, niemniej jednak spra-
wa jest istotna i chciałbym zarówno pana ministra 
Michałkiewicza, jak i pana ministra Bodnara poprosić 
o ustosunkowanie się do problemu, który tutaj przed-
stawiłem. Bardzo serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Jerzego 

Wcisłę. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oświadczenie swoje kieruje do pani minister edu-

kacji narodowej Anny Zalewskiej.
Szanowna Pani Minister!
13 grudnia na konferencji prasowej pochwaliła się 

pani pełną realizacją reformy oświatowej. Protesty 
nauczycieli w całej Polsce świadczą jednak, że to śro-
dowisko nie jest zadowolone z polityki rządu w sferze 
edukacji. Podobne sygnały niezadowolenia dochodzą 
z samorządów. Wiele z nich sygnalizuje, że subwencja 
oświatowa coraz bardziej rozmija się z rzeczywistymi 
kosztami funkcjonowania oświaty w ich gminach 
i powiatach.

Na przykład w Elblągu łączna subwencja oświa-
towa na 2019 r. została zaplanowana w wysokości 
ponad 137 milionów zł, co oznacza wzrost o 7,8 mi-
liona zł w stosunku do 2018 r. Ta podwyżka powinna 
uwzględnić wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 
1 stycznia 2019 r. oraz skutki podwyżek wynagro-
dzeń wprowadzonych od 1 kwietnia 2018 r., a także 

Swoje oświadczenie senatorskie kieruję do pana 
Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, 
i pana Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika 
rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Zwracam się z pytaniem, z którym zwróciła się 
do mnie pewna organizacja pozarządowa, poruszając 
kwestię przepisu ograniczającego prawa i obowiąz-
ki osób niepełnosprawnych podejmujących pracę. 
Chodzi o przepis art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Z informacji przekazanych mi przez fundację 
wynika, że obowiązujące obecnie przepisy prawa 
ograniczają możliwość rewaloryzacji świadczenia 
rentowego o odprowadzane składki na ubezpiecze-
nia społeczne, do płacenia których wszyscy są zo-
bowiązani przy zatrudnieniu. Zgodnie ze stanem 
prawnym osoby niepełnosprawne, które podjęły pra-
cę bez spełnienia warunków określonych w art. 58 
ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, nie mogą rewaloryzować 
swojego świadczenia rentowego na podstawie odpro-
wadzonych składek społecznych, chyba że osoby te 
udowodnią okresy składkowe wynoszące co najmniej 
25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny zgodnie 
z art. 58 ust. 4. Z tego przepisu wynika wprost, że 
część osób niepełnosprawnych nie będzie w stanie 
nigdy udowodnić tak długich okresów składkowych, 
chociażby ze względu na swój stan zdrowia i ograni-
czenia wynikające z niepełnosprawności oraz krótszy 
okres życia, zatem część z nich nigdy nie skorzysta 
z możliwości rewaloryzacji świadczenia na podstawie 
odprowadzonych składek, co rażąco narusza równość 
i sprawiedliwość społeczną wobec tych osób niepeł-
nosprawnych. Należy również wskazać, iż ograni-
czenia wynikające z art. 58 ust. 3 po prostu dyskry-
minują wszelkie osoby niepełnosprawne, których 
niepełnosprawność powstała w wieku dziecięcym 
bez ich winy. Nie zapominajmy też o procesie lecze-
nia, który w wieku dziecięco-młodzieżowym jest 
najbardziej intensywny i dominujący w życiu każdej 
osoby niepełnosprawnej, oraz ograniczeniach samo-
dzielności osób, które z racji samego kalectwa często 
mają problem ze znalezieniem stałej pracy lub których 
niepełnosprawność uniemożliwia im podjęcie jakiej-
kolwiek pracy zarobkowej. Praca, w szczególności dla 
osób niepełnosprawnych, jest ważnym i niezbędnym 
elementem życia, dzięki któremu stają się częścią 
życia społecznego i, co ważne, wpływa na poczucie 
bycia potrzebnym. Dlatego równość traktowania jest 
tutaj bardzo wskazana jako jeden z elementów wza-
jemności, na których powinno nam zależeć. Zatem 
brak zgłoszenia do ubezpieczenia przed ukończeniem 
18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki 
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(senator J. Wcisła) czania sił i środków, wykorzystywanie funkcjonariu-
szy Policji wodnej do innych zadań, małe wykorzy-
stanie jednostek pływających, brak ujednoliconego 
systemu szkoleń, a także brak kontroli na wodach i te-
renach przywodnych w okresie jesienno-zimowym. 
Wobec tego pragnę zasygnalizować konieczność za-
jęcia się tym problem i rozważenie utworzenia komi-
sariatu, który mógłby działać w strukturze komendy 
wojewódzkiej oraz zabezpieczałby duży obszar wod-
ny, rozciągający się między Gryfinem a Goleniowem.

Oprócz zwrócenia uwagi na kwestię strukturalną 
pragnę zwrócić uwagę pana ministra na brak odpo-
wiedniego przeszkolenia i niedobór sprzętu, który 
wykazał raport NIK. Obecnie w Szczecinie zatrud-
nionych jest tylko 8 policjantów w Referacie Wodnym, 
a to stanowczo za mało na tak wielki obszar działania. 
Do tego oprócz przeszkolenia w zakresie służby na 
wodach nie przeprowadza się innych niezbędnych 
szkoleń, jak np. z zakresu nurkowania, obsługi sprzętu 
typu radary i sonary oraz transportu łodzi, do czego 
jest wymagane prawo jazdy kategorii C+E. Rażący 
jest również brak wystarczającego sprzętu osobistego 
policjanta w postaci butli ratunkowych czy też strojów 
służbowych.

Mając to na względzie, proszę o odpowiedź na 
następujące pytania. Czy rozważane jest przywró-
cenie posterunku Policji wodnej w Szczecinie? Czy 
w planach MSWiA lub Komendy Głównej Policji 
przewidziane jest doposażenie komórek wodnych 
oraz przywrócenie szkoleń, które niegdyś istniały?

Z poważaniem, Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra spra-

wiedliwości.
W związku z pojawiającymi się w mediach infor-

macjami o tzw. wzmożonym korzystaniu ze zwolnień 
lekarskich L4 pracowników sądów zwracam się do 
pana ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, jaka jest skala tego zjawiska, czy 
ministerstwo ten problem monitoruje?

Po drugie, na jakim etapie są rozmowy z protestu-
jącymi? Czy trwają takie rozmowy, a jeśli tak, to jakie 
są perspektywy dojścia do porozumienia?

I wreszcie, po trzecie, jakie działania zaradcze 
podjęto w związku z faktem, że ten protest może 
powodować opóźnienia w rozpatrywaniu spraw w są-
dach, co w sposób szczególny dotknie obywateli?

skutki zmian liczby etatów nauczycieli i liczebności 
uczniów w poszczególnych typach szkół. Organy sa-
morządowe miasta Elbląga dokonały analizy wyso-
kości subwencji i doszły do wniosku, że subwencja 
nie objęła skutków podwyżek płac wprowadzonych 
od 1 kwietnia 2018 r. Podobnie było też w roku 2017. 
W związku z tym miasto Elbląg w 2018 r. dołożyło 
do płac nauczycieli 4,5 miliona zł, a w 2019 r. dołoży 
kolejne 6,2 miliona zł, chociaż są to koszty, które 
powinno ponieść Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z tym proszę panią minister o ponow-
ne przeliczenie subwencji oświatowej i zwiększenie 
jej wysokości dla miasta Elbląga o 10 milionów 
200 tysięcy zł. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Oświadczenie kieruję do ministra spraw we-

wnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie MSWiA prowadzi wzmożoną politykę 

przywracania czy też otwierania nowych posterun-
ków Policji. Co jakiś czas słyszymy, że w małych 
miejscowościach pan minister czy też sekretarz 
stanu, pan Jarosław Zieliński, przecinacie wstęgi 
podczas otwarć nowych posterunków. Jako senator 
ziemi zachodniopomorskiej zwracam się z pytaniem 
o możliwość utworzenia komisariatu Policji wodnej 
w Szczecinie na Międzyodrzu.

Niegdyś w ramach struktury komendy miejskiej 
istniał Komisariat Policji Międzyodrze, którego obec-
nie nie ma. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż gar-
nizon szczecińskiej Policji ma jeden z największych 
akwenów wodnych do zabezpieczenia. Oprócz roz-
ległości obszaru jest on również skomplikowany pod 
względem prawnoadministracyjnym, ponieważ łączą 
się tu wody śródlądowe z morskimi. Ten problem nie 
występuje nigdzie indziej w Polsce, więc ważne jest, 
aby ten obszar działania był dobrze zabezpieczony.  
Za utworzeniem przedmiotowego komisariatu prze-
mawia również fakt, że nasze województwo jest jed-
nym z 4 województw, w których w latach 2014–2017 
corocznie odnotowuje się największą liczbę utonięć. 
Ponadto do najistotniejszych zdefiniowanych proble-
mów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i porządku na obszarach wodnych w województwie 
należy m.in. brak możliwości elastycznego przemiesz-
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(senator J.M. Jackowski) szansę na okazanie sobie serdeczności i braterskiej 
miłości. Dzieje się tak, ponieważ upamiętniają one 
narodziny Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, 
który stał się jednym z nas, abyśmy mogli razem 
z nim wejść do Bożej rodziny. On pierwszy wycią-
gnął do nas rękę, aby wszystkich pojednać z Ojcem. 
Otrzymaliśmy wzór rozwiązywania wszelkich pro-
blemów. Uwierzyliśmy, że nie ma takiej przeszkody, 
która powstrzymałaby człowieka dobrej woli przed 
budowaniem prawdziwej wspólnoty.

Tę wspólnotę tworzymy przede wszystkim w ro-
dzinie, gdzie przy wigilijnym stole uczymy się poko-
nywać dzielące nas bariery. Wystarczy wspólnie się 
pomodlić, przełamać opłatkiem, zaśpiewać kolędy 
i spędzić miłe chwile, porozmawiać o codziennym 
życiu. Tak bardzo potrzebujemy takiego czasu za-
trzymania się w codziennej gonitwie.

Inną przestrzenia budowania wspólnoty są nasze 
lokalne społeczności. Ważne jest, by opierały się one 
na silnych więziach sąsiedzkich i relacjach obywa-
telskich opartych na fundamentalnych wartościach. 
Rodzina, wiara i tradycja stanowią tu niepodważalne 
priorytety. Jestem przekonany, że należy te wartości 
pielęgnować, szczególnie w dobie globalizacji, gdy 
coraz częściej odsuwa się na bok lokalną kulturę, gdy 
relatywizuje się normy moralne, gdy rośnie liczba 
rozwodów, a młodzież zbyt łatwo porzuca rodzinne 
strony, aby szukać łatwiejszego życia. Pomagają nam 
w tym parafie, samorządy, domy kultury, liczne sto-
warzyszenia i organizacje.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
składam moim rodakom moc najszczerszych i naj-
cieplejszych życzeń. Życzę, aby nasze wspólnoty 
rodzinne, środowiskowe i lokalne były miejscem, 
gdzie rosną dobro i pokój. Oby Słowo, które stało się 
Ciałem, dało nam siłę do budowania pomyślnej przy-
szłości w nadchodzącym 2019 r. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego dziewią-

tego 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 dziewiąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Drugie oświadczenie kieruję do minister edukacji 
narodowej w związku z pojawiającymi się w mediach 
informacjami o tym, że środowiska nauczycielskie 
w niektórych częściach kraju w nadmierny sposób 
korzystają ze zwolnień lekarskich, z L4. Zwracam się 
do pani minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

Po pierwsze, jaka jest skala tego zjawiska?
Po drugie, na jakim etapie są negocjacje z cen-

tralami związkowymi i osobami, które ten protest 
animują?

Po trzecie, jakie podjęto działania osłonowe? 
Z oświadczeń czy informacji medialnych wynika, 
że może to zagrażać nie tylko realizacji planu lekcji, 
ale również opiece nad dziećmi, co byłoby szczególnie 
dotkliwe dla rodziców, zwłaszcza dzieci najmłod-
szych.

I trzecie oświadczenie, kierowane do rzecznika 
praw dziecka.

Rzecznik praw dziecka stoi na straży praw dziecka 
oraz podejmuje działania na rzecz zapewnienia pełne-
go i harmonijnego rozwoju dziecka. W związku z tym 
proszę o interpretację działań niektórych gminnych 
biur profilaktyki i rozwiązywania problemów uza-
leżnień, które w dorocznych sprawozdaniach opisują 
realizowane czynności. W sprawozdaniach występuje 
pozycja „formułowanie pism procesowych – sprawy 
rozwodowe”. Takie działanie stoi w sprzeczności 
ze stanowiskiem rzecznika praw dziecka, który na 
pierwszym miejscu stawia mediację, tak aby ratować 
instytucję pełnej rodziny. W związku z tym proszę 
o informację, czy rzecznik praw dziecka zamierza 
podjąć działania w opisanej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Antoni Szymański. Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Swoje oświadczenie chciałbym skierować do mo-

ich rodaków z uwagi na zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia darzymy w Polsce wy-
jątkowym pietyzmem, traktując je jako szczególną 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 35)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn . + . + + + + + + + - + + + ? - - - ? ?
  4 A. Bielan . . + + . - - - + - + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - + + + + . . . . - + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko - + + + ? - - - + - + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + . . . + + + + + - + + + ? - - - - ?
  9 W. Bonkowski ? + . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11 B. Borusewicz + + . + + + + + - + - + + + ? - - - - -
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + ? ? + + - + + + + - - - - +
  13 M. Budner - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski . . . . + . . . . . . . . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń - + + + + ? - - + - + + + + + + ? + + +
  16 L. Czarnobaj . . . . . + + + + + - + ? + + - - - - +
  17 G. Czelej - . . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński - + + + + - - - + - + + + + + + ? + + +
  19 D. Czudowska - + . + . - - - + ? ? + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski - + . + + - - - + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński . + . + + . . . . . . . . . . . . . . .
  22 R. Dowhan + . . . . + + + + + - + + + ? - - - ? ?
  23 J. Duda . . . . ? + + + + . . . . + + - - - - +
  24 J. Fedorowicz + + . + . + + + + . . + + + + - - - - ?
  25 P. Florek + + + + - + + + + . - + + + + - - - - +
  26 R. Gaweł - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz - . . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  29 M. Golba - + . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski - + + + . - - - + - + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki . + + + + + + + ? + - + + + ? - - - - ?
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - + . + + - + - + . + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . . + + - - - + + ? + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski - + . . . . . . . - + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + . . + + + + + + - + + + + - - - - +
  38 K. Kleina + + . - + + + + + + - + + + + - - - - +
  39 B. Klich + + . . + + ? ? + . - + + + + - - - - +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc - + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut - + + + + - - - + - + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + - + + + ? - - - - ?
  44 T. Kopeć - + . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  46 W. Kraska - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki . . . . . + + + ? . . . . . ? - - - - -
  48 M. Łuczak - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak . . . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  50 R. Majer - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski . . . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk - + + + + - - - + - + + + + + + + + + +
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  54 A. Mioduszewski - + . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz - + . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski - + . . . + + + + + + + + + + + - ? + +
  59 B. Orzechowska - + . + + - - - + . + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk - + + + + - - - + - + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + . + + + + + + + - + + + + - - - - +
  62 G. Peczkis . . . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota - + . + . - - - + - + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej + + . . + + + ? + + - + + + ? + - - - +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + - + + + + - - - - +
  68 M. Potoczny - + . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz - + + + . . . . . - + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa - + . . + - - - + - + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł - + + + + - - - + + - + + + + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
  73 T. Romańczuk - . . . + - - - + . . . . . . . . . . .
  74 J. Rotnicka + + . + + + + + + + - + + + ? - - - - ?
  75 J. Rulewski + + . - - . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + . ? ? + + ? + . . + + + + - - - - +
  78 C. Ryszka - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska - + . . + - - - + + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński - + . + + - - - + . + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń - + . + + - - - + - + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + . . + + + + + + - + + + ? - - - - ?
  83 A. Stanisławek - + + + + - - - + - + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + . . . . . . . + - + + + ? - - - - ?
  86 A. Szwed - + . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański ? + + + . . . . + - . + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz - + . + + - - - + ? ? + + + + + + + + +
  89 P. Termiński . . . . + + + + + + - + + + + - + - - +
  90 P. Wach + + . . + + + + + + - + + + + - - - ? ?
  91 A. Warzocha - + . + . . . . . - + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + . . . . + + + + + - + + + + - - - - ?
  93 K. Wiatr - . . . . - - - + - + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz - + + + + - - - + - + + + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła - + . + + - - - + + - + + + + + + + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + . + + - - - + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski + + . . . + + + ? + - + + + + - - - - +
  100 J. Żaryn - + . . . - - - + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 79 76 19 59 62 82 82 82 83 78 82 85 85 86 87 87 87 87 87 88
  Za 22 76 19 56 57 26 25 22 79 28 55 85 84 86 76 62 59 60 61 75
  Przeciw 55 0 0 2 2 55 55 56 1 48 24 0 0 0 0 25 26 26 23 2
  Wstrzymało się 2 0 0 1 3 1 2 4 3 2 3 0 1 0 11 0 2 1 3 11
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  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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  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 88 88 89 88 89 88 89 83 83 83 83 84 86 86 83 85 86 85 86
  Za 88 87 88 87 88 87 60 56 56 83 83 84 28 28 28 29 57 30 84
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 27 26 27 0 0 0 58 58 55 56 4 54 0
  Wstrzymało się 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 2
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

5 maja 2019 r. mija 200 lat od dnia urodzin wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Stanisława Moniuszki. 
W związku z tym z inicjatywy 50 senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, do których mam zaszczyt się zaliczać, 
zaproponowana została uchwała Senatu o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Jest kilka 
przyczyn, dla których zdecydowałem się zaangażować w to przedsięwzięcie.

Pierwszy powód wiąże się z patriotyczną postawą wybitnego kompozytora, organisty, dyrygenta oper, or-
kiestr symfonicznych i chórów oraz pedagoga. Urodził się on w 1819 r. w majątku Ubiel koło Mińska. Pochodził 
z rodziny ziemiańskiej, w której żywe były patriotyczne tradycje. Imię otrzymał po dziadku, który darzony 
był w rodzie szczególnym szacunkiem. Wychowanie patriotyczne Stanisława związane było z osobą jego ojca 
Czesława, który aktywnie uczestniczył w kampanii napoleońskiej. Był on podobno znakomitym gawędziarzem, 
który z zaangażowaniem i talentem opowiadał o przeżyciach na wojnie, udziale w kampaniach czy relacjach 
z francuskimi dowódcami. Przekazywał w ten sposób synowi wiedzę o historii i rozpalał w nim miłość do 
ojczyzny, która w przyszłości miała przepajać jego twórczość.

Połączenie patriotyzmu z miłością do muzyki przyszły kompozytor zawdzięczał matce Elżbiecie, która grała 
na klawikordzie i śpiewała chłopcu „Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza – wierszowaną historię 
władców Polski. Mama była też pierwszą nauczycielką muzyki przyszłego wirtuoza organów. Niebagatelną rolę 
wychowawczą odegrali w jego życiu stryjowie Kazimierz, doktor prawa, pedagog, miłośnik wiedzy przyrodni-
czej i entuzjasta poezji Mickiewicza, oraz Dominik, społecznik, innowator, zwolennik uwłaszczenia chłopców, 
założyciel i mecenas szkół ludowych.

Nie ukrywam, że wpływ, jaki wywarła na artyście dobra arystokratyczna, a jednocześnie otwarta na 
przemiany społeczne rodzina, jest jednym z powodów, dla których biografia kompozytora stanowi dla mnie 
przedmiot szczególnej sympatii.

Wychowanie rodzinne oraz późniejsza edukacja muzyczna w kraju, tj. w Mińsku i Warszawie, oraz zagra-
nicą, w Berlinie, pozwoliły na pełne rozwinięcie wyjątkowego talentu artystycznego Stanisława Moniuszki. 
Wybitne dokonania uczyniły z niego ojca polskiej opery narodowej. Jest czołowym twórcą gatunku pieśni. Jak 
zauważa się w uchwale Senatu, „tworzył ku pokrzepieniu serc zniewolonych przez zaborców Polaków. W latach 
poprzedzających wybuch powstania styczniowego i bezpośrednio po, wbrew trudnym warunkom społecznym 
i politycznym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła – opery «Halka» i «Straszny dwór»”.

Inspirację dla jego muzyki, podobnie jak to było u Fryderyka Chopina, stanowiła twórczość ludowa. W ge-
nialny sposób udawało mu się łączyć folklor z obowiązującymi wówczas europejskimi kanonami opery. 
Szczególną rozpoznawalność jego dziełom nadają występy chórów, np. górali, oraz elementy polskich tańców 
narodowych – poloneza, mazura, tańców góralskich.

Ogromnie cenny wkład do polskiej kultury stanowi zbiór drobnych utworów zebranych w 12 „Śpiewnikach 
domowych”. Zawiera on pieśni do słów takich polskich poetów jak Teofil Lenartowicz, Adam Mickiewicz, 
Wincenty Pol, Stefan Witwicki i inni. Tworzył również muzykę religijną na głosy i organy, przyczyniając się do 
podwyższenia poziomu utworów wykonywanych w kościołach. Był niezwykle płodnym artystą. Jego różnorodny 
dorobek, na który składały się opery, operetki, balety, utwory symfoniczne, pieśni czy utwory instrumentalne, 
wywarł niezatarty wpływ na polską tożsamość kulturową.

Dorobek artystyczny Moniuszki jest drugim – obok patriotyzmu – powodem, dla którego uważam, że artysta 
wart jest upamiętnienia i popularyzowania. Mam nadzieję, że ogłoszony rok moniuszkowski walnie się do tego przy-
czyni. Tę nadzieję podziela Senat, stwierdzając w uchwale, że „ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki 
nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków 
na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury”.

Jest również trzeci powód, dla którego popieram ustanowienie roku moniuszkowskiego. Sądzę, że w dobie 
skłócenia i głęboko przenikających podziałów politycznych potrzebujemy jako Polacy inspiracji ze sfery szeroko 
pojętego piękna. Nie na darmo powiada się, że muzyka łagodzi obyczaje. Niech przytępi również nieco ostrze 
naszych polskich sporów, gdyż sięgają zbyt głęboko.

W tym momencie z pomocą może i powinna przychodzić nam twórczość geniuszy, takich jak Moniuszko. 
W jego wizji społeczeństwa naczelne miejsce zajmowała idea solidaryzmu. Propagował idee jednania się, 
bratania ze sobą różnych warstw i kultur. Wyraźnie zafascynowany był ideą wspólnoty, w której jest miejsce 
dla różnorodności, wspólnoty opartej na wartościach, wśród których naczelną rolę odgrywają miłość i piękno.

Niech rok moniuszkowski przybliży nas do ideału takiej wspólnoty. Tego z serca życzę.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie da się ukryć i trzeba to sobie powiedzieć jasno, że od 3 lat nadpłacamy w naszych rachunkach, wnosząc 
opłatę, która tak naprawdę nie pomaga instalacjom kogeneracyjnym, gdyż te funkcjonowały spokojnie bez tej 
dopłaty. Tymczasem wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że ruszamy z nowymi rachunkami i ruszamy z nową 
dopłatą do każdego rachunku. Tak więc bez względu na wszystko podnosicie z dniem 1 stycznia 2019 r. ra-
chunki i to podnosicie państwo, choć my w tej chwili nie wiemy, czy słusznie, skoro minister energii twierdzi,  
że spółki energetyczne mają 1 miliard zł oszczędności. Ja nie widzę powodu, dla którego mamy wierzyć, że my 
jako obywatele musimy ponosić kolejne koszty, jeżeli jest nadwyżka w spółkach energetycznych.

Kogeneracja to jest dobra rzecz i to nie ulega wątpliwości. Jest jeden warunek – musi być dobrze i racjonalnie 
wprowadzona. Wtedy mamy same plusy. Prowadzi ona do wzrostu efektywności nawet do 95% i sama się finan-
suje. A co państwo dzisiaj proponujecie? Mamy wybiórczo potraktowaną ustawę, która dotyczy kilkudziesięciu 
producentów, którzy lokalnie mają biznes bezryzykowny.

Mówicie państwo, że celem ustawy jest wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji, który ma zastąpić wygasający z końcem tego roku system oparty o świadec-
twa pochodzenia. Jednocześnie wszyscy mówicie, że opieracie politykę energetyczną na węglu. Więc jak to 
się ma do poprawy jakości powietrza, do energii odnawialnej? Za dużo tych znaków zapytania. Proszę o jasną 
odpowiedź na pytanie: czy w nowym roku cena energii wzrośnie, czy nie? Czy taką deklarację mogę dostać na 
piśmie i kto się pod nią podpisze? Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Proponowane zmiany w omawianych ustawach są podyktowane trudną sytuacją materialną świadczenio-
biorców, którzy pobierają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Rząd proponuje realne zmiany dotyczące 
ich podwyższenia ze względu na fakt, iż dotychczas otrzymywane środki są niewystarczające i nie pozwalają 
zaspokajać podstawowych potrzeb. Rolą państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości utrzymania się, 
zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, co wynika również z Konstytucji RP.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest ważnym elementem systemu ubezpieczeń społecznych. 
Z jednej strony musimy dostosowywać się m.in. do sytuacji gospodarczej kraju, z drugiej jednak należy pamię-
tać o konieczności zapewnienia wystarczających środków dla pewnych grup społecznych celem uchronienia 
ich przed ubóstwem.

Pomimo ciągłych przekształceń i podnoszenia świadczeń emerytalno-rentowych okazuje się, że są one nadal 
niewystarczające i nie zapewniają osobom o najniższych przychodach możliwości pokrycia kosztów utrzymania.

Zmiany proponowane w omawianej ustawie wprowadzają modyfikację obecnie obowiązujących zasad walo-
ryzacji, w wyniku której dojdzie do podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych o 3,26%, jednak o kwotę 
nie mniejszą niż 70 zł. Jest to jedna z najwyższych podwyżek emerytalno-rentowych w ostatnich latach.

Proponowana waloryzacja kwotowo-procentowa wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla osób naj-
uboższych, ponieważ jest to waloryzacja procentowa z gwarantowaną minimalną podwyżką. Według obecnie 
obowiązujących przepisów prawa świadczeniobiorcy o najniższych emeryturach i rentach otrzymywaliby 
minimalne podwyżki, co powodowałoby, iż z roku na rok pogłębiałaby się różnica majątkowa pomiędzy 
świadczeniobiorcami.

Należy pamiętać, że gospodarstwa domowe emerytów i rencistów nadal wykazują najwyższe wskaźniki 
wydatków w stosunku do dochodów. Nasze społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, a liczba eme-
rytów systematycznie wzrasta, dlatego państwo musi zapewnić taką wysokość świadczenia, która umożliwi 
życie na godnym poziomie oraz zaspokojenie wszystkich pojawiających się potrzeb. Ponadto warto zauważyć, 
że osoby starsze są znacznie bardziej narażone na zachorowania i inne niedogodności losu, które wymagają 
poniesienia dodatkowych wysokich kosztów.

Moim zdaniem zaproponowane w ustawie wprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej spowoduje 
zmniejszenie dysproporcji otrzymywanych świadczeń w grupie emerytów i rencistów. Dlatego uważam te 
zamiany za stosowne.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw modyfikuje zasady waloryzacji i podwyższa najniższe świadczenia.

Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 
i renta socjalna wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pacy  
– z 772,35 zł do 825 zł. Zasady waloryzacji emerytur i rent rolników oraz pracowników służb mundurowych, 
a także emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych również zostaną zmodyfiko-
wane. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosłyby o 3,26%, ale nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w 2019 r.  
najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 6,8%, o 2 razy więcej niż przy zastosowaniu ustawowego pro-
gnozowanego wskaźnika waloryzacji.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, trzeba jasno powiedzieć, że przede wszystkim jest to projekt oczekiwany 
przez rodziny, emerytów i rencistów z najniższym uposażeniem. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rento-
wych stanowi ważny element konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych. Ekonomiczna funkcja waloryzacji 
świadczeń polega na przeciwdziałaniu deprecjacji świadczeń, a tym samym na zapobieganiu obniżeniu poziomu 
materialnego życia emerytów i rencistów w warunkach inflacji.

8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL nie przyniosło poprawy życia emerytów i rencistów. To Prawo 
i Sprawiedliwość zaproponowało najwyższą waloryzację od 10 lat. Nie sposób nie odnieść się do wypowiedzi, 
które mogliśmy usłyszeć w Sejmie, zwłaszcza ze strony przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, które 
w czasie poprzednich rządów odpowiadało za politykę społeczną i rodzinną. W tym miejscu warto przypomnieć, 
jak PSL zerwało dialog społeczny i podniosło wiek emerytalny.

Wysoki Senacie, wiele robi się na rzecz emerytów i rencistów. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w tym 
zakresie są wielkie, ale istotne jest to, że zmierzamy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo za uwagę.
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w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak wcześniej pani premier Szydło, prowadzi mądrą, rozważną 
politykę zagraniczną. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej umacnia się znacząco od 3 lat.

Nieodzownym elementem prowadzonej polityki zagranicznej są zawierane umowy międzynarodowe. 
Zaproponowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umo-
wach międzynarodowych ma na celu wprowadzenie do jej treści pojęcia „utraty mocy obowiązującej umowy 
międzynarodowej” i uregulowanie kwestii związanych z ogłaszaniem w dziennikach urzędowych oświad-
czeń rządowych informujących o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych zawartych przez 
Rzeczpospolitą Polską albo których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Obecnie jedynie art. 22 przedmiotowej ustawy odnosił się do zagadnienia utraty mocy obowiązującej 
umowy międzynarodowej, jednak ograniczał się on tylko do przypadku wypowiedzenia danej umowy przez 
Rzeczpospolitą Polską. Zaproponowana nowelizacja porządkuje tę kwestię, określając inne przypadki utraty 
mocy obowiązywania umowy, które w praktyce mają miejsce.

Projekt nowelizacji jest zgodny z prawem europejskim i został szeroko skonsultowany. W związku z tym 
zmiany te powinny być przyjęte przez Senat jako konieczne i słuszne.
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Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Przedstawiony projekt zmian w ustawie – Kodeks cywilny jest inicjatywą ustawodawczą prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W obecnym stanie prawnym kodeks cywilny formułuje zakaz naliczania odsetek od zaległych odsetek, 
tzw. anatocyzmu. Polskie prawo, chroniąc dłużnika, zabrania tego typu praktyk, gdyż dopisywanie procentów 
powodowałoby ciągłe powiększanie się kwoty zadłużenia. Istnieją jednak pewne odstępstwa, kiedy nie stosuje 
się zakazu naliczania odsetek od zaległych odsetek. Naliczanie odsetek jest dopuszczalne po wniesieniu po-
wództwa do sądu. Zakaz anatocyzmu nie obowiązuje również, gdy strony w umowie tak postanowią, a także 
w odniesieniu do długoterminowych pożyczek udzielanych przez instytucje kredytowe.

W związku z tym w prezydenckim projekcie zmiany ustawy proponuje się likwidację z treści art. 482 ko-
deksu cywilnego §2, co ma spowodować usunięcie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych 
w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Wprowadzone zmiany w ustawie mają pomóc osobom 
spłacającym pożyczki długoterminowe zapobiegać wpadaniu w pętlę zadłużenia oraz wzmocnić pozycję kon-
sumenta w sporach sądowych z bankami.

Jak słusznie wskazał prezydent RP Andrzej Duda, jedną z sytuacji, gdy anatocyzm ma prawne zastosowanie, 
jest udzielenie „pożyczki długoterminowej” przez „instytucję kredytową”. Oba te terminy są jednak niedokład-
nie objaśnione, co w praktyce doprowadza do wielu nadużyć interpretacyjnych, a w konsekwencji – do zbyt 
częstego stosowania kapitalizacji odsetek pożyczkowych. Wtórne naliczanie odsetek „karnych” od zaległych 
odsetek pożyczkowych jest procedurą niezwykle korzystną dla pożyczkodawców, lecz nie dla konsumentów.

Proponowane zmiany wpłyną negatywnie na sektor finansów publicznych w zakresie zmniejszenia przychodu 
Skarbu Państwa, jednakże przewiduje się pozytywny wpływ na sytuację materialną zarówno osób fizycznych, 
jak i przedsiębiorców. To z kolei spowoduje wzrost inwestycji ww. podmiotów, a co za tym idzie, wzrost ich 
dochodów i opodatkowania. Finalnie sektor finansów publicznych nie ucierpi na proponowanych zmianach, zaś 
wzmocni się prawna sytuacja dłużników. Instytucje kredytowe będą mogły nadal żądać odsetek od zaległych 
jednostek – uchylenie §2 art. 482 k.c. finalnie spowoduje, że pozostanie jeden wyjątek od zasady anatocyzmu, 
tj. wcześniejsze wytoczenie powództwa. Warto zaznaczyć, że nowe prawo ma dotyczyć umów kredytowych 
już obowiązujących.

Reasumując, jestem za wprowadzeniem prezydenckiego projektu omawianej ustawy.
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w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

1 stycznia 1965 r. w Polsce wszedł w życie kodeks cywilny. Ten składający się z 4 ksiąg akt był wielokrotnie 
nowelizowany. Kolejna zmiana, wprowadzana przez uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny, zakłada uchylenie art. 482 §2 kodeksu cywilnego, który to przepis umożliwia pobieranie odsetek od 
zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Celem rozwiązania, które zaproponował pan prezydent Andrzej Duda, jest likwidacja nieuzasadnionego 
uprzywilejowania instytucji kredytowych. To kolejna dobra zmiana, która stawia w centrum uwagi sytuację 
obywateli.

Ustawy odziedziczone po PRL często zawierały pojęcia, które budziły kontrowersje interpretacyjne w Polsce 
wolnorynkowej, w Polsce po przemianach ustrojowych. Treść art. 482 §2 kodeksu cywilnego nie była zmie-
niana od dnia wejścia w życie kodeksu cywilnego, dlatego jego brzmienie nie mogło się sprawdzić w nowej 
rzeczywistości, w nowym otoczeniu prawno-gospodarczym, a to z kolei powodowało powstawanie różnych 
interpretacji dopasowujących ten przepis do zmian zachodzących w obszarze prawa bankowego. Proponowana 
poprawka porządkuje ten obszar.

Nadto, jak słusznie zauważył pan prezydent, ustawa pozytywnie wpłynie na sytuację Polaków spłacających 
pożyczki długoterminowe, albowiem przeciwdziała ona zwiększaniu zadłużenia klientów instytucji kredyto-
wych i popadaniu w tzw. pętlę zadłużenia, co spowodowane jest możliwością umówienia się z góry na zapłatę 
odsetek od zaległych odsetek bez wnoszenia powództwa w tym zakresie.

W związku z tym przyjęcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, uchylającej art. 482 §2 kodeksu 
cywilnego, leży w interesie społecznym i jest niewątpliwie konieczne. Dziękuję bardzo za uwagę.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Lotnictwo to jedna z tych branż, które dynamicznie się rozwijają. Usługi lotnicze stają się coraz powszech-
niejsze i coraz więcej osób regularnie korzysta z tej formy transportu. Jest to stała tendencja w dzisiejszym 
zglobalizowanym świecie. Chcąc skutecznie prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności na szczeblu 
międzynarodowym, należy uwzględniać konieczność szybkiego przemieszczania się. Lotnictwo to kluczowy 
element nie tylko podróży służbowych, lecz także współczesnej turystyki.

O sile całego zjawiska, obecnego również w Polsce, najlepiej świadczą dane dotyczące liczby obsługiwanych 
pasażerów. Polskie lotniska z roku na rok notują pod tym względem rekordowe wyniki, dzięki czemu plasu-
jemy się na drugim miejscu, jeśli chodzi o rozwój lotnictwa w Europie. W ubiegłym roku obsłużono prawie 
40 milionów pasażerów, co stanowiło kolosalny wzrost, o 18%, w stosunku do roku 2016 i jednocześnie drugi 
rezultat na świecie.

Wyniki te ogromnie cieszą, ponieważ ruch w branży lotniczej to także koło napędowe wielu towarzyszących 
gałęzi gospodarki. Mając zatem na względzie konieczność zagwarantowania odpowiednich warunków dla 
rozwoju i świadczenia tychże usług, zobligowani jesteśmy podejmować szeroko zakrojone działania, zarówno 
legislacyjne, jak i inwestycyjne, a może przede wszystkim inwestycyjne.

Jesteśmy aktualnie w przededniu realizacji kluczowego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Centralnego 
Portu Lotniczego w Baranowie. Projekt ten, w mojej opinii, w sposób niebagatelny przysłuży się polskiej go-
spodarce. Nie waham się porównać go ze sztandarową przedwojenną inicjatywą, jaką był port morski w Gdyni. 
CPL będzie naszym współczesnym oknem na świat, z obsługą na poziomie 50 milionów pasażerów, ofertą 
połączeń we wszystkich kierunkach świata, hubem dla największych linii lotniczych.

Oprócz tej przełomowej inwestycji niezwykle ważne są lotniska komplementarne, takie jak Port Lotniczy 
Radom-Sadków. W okresie najbliższych 2 lat lotnisko to zostanie dostosowane do obsługi 3 milionów pasaże-
rów, stając się istotną destynacją w siatce połączeń. Docelowo zaś, w drugiej fazie rozbudowy, osiągnie pułap 
obsługi 10 milionów pasażerów rocznie. Radom stanowi znaczący ośrodek miejski, z populacją przekraczającą 
200 tysięcy mieszkańców, świetnie skomunikowany, z ogromnym potencjałem przemysłowym, opartym w dużej 
części na nowoczesnych technologiach. Jestem przekonany, że już w niedalekiej przyszłości wielu z Państwa 
będzie z oferty tego portu korzystać.

Tymczasem pracujemy nad ustawą nowelizującą prawo lotnicze, ze szczególnym uwzględnieniem praw pasa-
żerskich oraz praw pracowników zatrudnionych w lotnictwie. Systematycznie rozwijający się europejski rynek 
lotniczy implikuje również konieczność dostosowywania licznych regulacji do zmieniających się warunków.  
Na uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia instytucji Rzecznika Praw Pasażerów, kompetentnego w zakresie 
rozstrzygania sporów między pasażerem a przewoźnikiem. Większość tego typu problemów może być bowiem 
rozwiązanych w trybie pozasądowym, co znacząco wpłynie na skrócenie czasu, a przede wszystkim na sku-
teczność załatwienia sprawy. Ważne znaczenie mają także przepisy regulujące czas pracy załóg powietrznych, 
a także określające graniczne wysokości stawek opłat lotniczych. Popieram przedłożony projekt nowelizacji.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Powołanie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wpisuje się w strategię działań wspierających polskich 
przedsiębiorców, a w szczególności polski przemysł. Wzmacnianie jego konkurencyjności stanowi jeden z na-
szych priorytetów gospodarczych. W tym wypadku intencjom pomysłodawców przyświeca idea nowoczesnych 
technologii. Jest to bowiem dziedzina, w której mamy niepowtarzalną szansę na wypracowanie pozycji jednego 
ze światowych liderów.

Cyfryzacja, automatyzacja, technologie teleinformatyczne to wyzwanie obecnych czasów i kluczowe dzie-
dziny, w których należy spodziewać się eksplozji nowatorskich rozwiązań w najbliższej przyszłości. Określane 
są mianem czwartej rewolucji przemysłowej i śmiało można powiedzieć, że będą stanowić swoiste koło zama-
chowe światowej gospodarki. Im szybciej i mocniej zaangażujemy się w tych sektorach, tym większe korzyści 
możemy osiągnąć w sferze rodzimego biznesu i przedsiębiorczości i stać się, jako kraj, poważnym konkurentem 
gospodarczym na arenie międzynarodowej. Już dziś polscy naukowcy, wynalazcy i przedsiębiorcy uczestniczą 
w wielu projektach związanych ze sztuczną inteligencją. Temu zagadnieniu niemal w całości poświęcony był 
czerwcowy kongres gospodarczy Impact’18.

Transformacja przemysłu w założeniu oznacza również całkowicie nowy, odmienny od obecnego, sposób 
funkcjonowania zakładów wytwórczych i usług powiązanych z przemysłem. Zmianie ulegnie choćby relacja 
człowiek-maszyna, co do której spodziewana jest ewolucja w kierunku wyższego poziomu współpracy – ogra-
niczającej rolę pracownika do czynności związanych z zarządzaniem urządzeniami funkcjonującymi w oparciu 
o sztuczną inteligencję. Wszystko to determinuje gigantyczną zmianę, wręcz rewolucję w działaniu również 
polskich przedsiębiorstw.

Dlatego już na obecnym etapie winniśmy podejmować działania pomocowe, mające na celu niejako wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom firm. Platforma Przemysłu Przyszłości może pełnić tu rolę kluczowego ośrodka 
wsparcia merytorycznego, integrującego przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. W zakres jej 
kompetencji, oprócz zwykłego doradztwa czy organizacji szkoleń, wejdą działania ukierunkowane na podno-
szenie poziomu technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstw, a także promowanie korzyści wynikają-
cych z cyfryzacji przemysłu, wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych czy stosowania 
inteligentnych systemów zarządczych. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia inicjowania projektów badawczych 
w zakresie inżynierii i kreowania nowych produktów. Warto odnotować także, iż jednym z warunków uzy-
skania ewentualnego wsparcia fundacji ma być prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Stoimy w obliczu ogromnego wyzwania i jednocześnie dziejowej szansy, której nie wolno nam zaprze-
paścić. Bierność wobec tych, nazwijmy to, światowych osiągnięć cywilizacyjnych oznaczać może margi-
nalizację polskiej gospodarki na wiele lat. Zarazem aktywizacja i mobilizacja rodzimego przemysłu, a nade 
wszystko inicjowanie coraz to nowych przedsięwzięć może znacząco wywindować nasz potencjał gospodarczy  
we współczesnym świecie. Jestem przekonany, że dzięki kreatywności, wiedzy i pracowitości polskich in-
żynierów, przy zaangażowaniu odpowiednich władz oraz instytucji – takich jak będąca przedmiotem naszej 
dzisiejszej dyskusji fundacja – w pełni zrealizujemy te ambitne cele.
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Gratuluję przewodniczącemu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatorowi Kazimierzowi Wiatrowi, 
inicjatywy dotyczącej Roku Matematyki i bardzo za nią dziękuję. 

Uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Matematyki ma kilka określonych celów. Ja powiem krótko  
o 2 celach. Po pierwsze, ma ona na celu przypomnienie i upamiętnienie wspaniałych polskich matematyków 
oraz podkreślenie ich niezwykłych zasług w świecie nauki. Cieszę się, że w tej uchwale akcentujemy tak wielu 
znanych i wybitnych matematyków. Po drugie, ma ona na celu podkreślenie roli matematyki w nauczaniu i życiu 
codziennym. Matematyka – królowa nauk odgrywa szczególną rolę w edukacji. Już od edukacji wczesnoszkolnej 
powinniśmy kłaść duży nacisk na nauczanie matematyki. Dla mnie jako nauczyciela przedmiotów ścisłych, 
matematyki i informatyki, jest to niezwykle ważne. Istotne jest to, abyśmy kładli ogromny nacisk na korelację 
nauczania matematyki z innymi przedmiotami. To zdecydowanie podnosi efektywność nauczania matematyki 
i przedmiotów, które z nią korelujemy.

Chciałbym tutaj wspomnieć o moich pewnych osobistych doświadczeniach w nauczaniu matematyki. 
Miałem przyjemność tworzyć scenariusze zajęć, które korelują nauczanie przedmiotów ścisłych. Głównie 
dotyczyło to przedmiotów, takich jak matematyka, informatyka, fizyka. Ale wdrożyłem również pakiet zajęć 
z matematyki, w których korelowanym przedmiotem była historia. Te zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, bo uczniowie, rozwiązując zadania matematyczne, mogli uczyć się historii i poznawać ważne daty 
czy wydarzenia historyczne. Pragnę również wspomnieć i zaakcentować innowacyjny program, który miałem 
przyjemność wdrażać w moim rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim. Ten program to moduł dodatkowych zajęć 
dla uczniów pod nazwą „Polubić matematykę”. Założeniem tego projektu było wprowadzenie większej liczby 
godzin lekcyjnych matematyki do placówek edukacyjnych. Więcej zajęć z matematyki to z jednej strony roz-
wój zainteresowań uczniów tym przedmiotem, a z drugiej strony chęć wpływania na rynek pracy i zawodową 
przyszłość absolwentów. Statystyki pokazują bowiem, że ze znalezieniem pracy mniejsze problemy mają absol-
wenci kierunków technicznych, na których dominują przedmioty ścisłe. Podział na grupy w tym module zajęć 
jest zróżnicowany – głównie ze względu na umiejętności i predyspozycje. Nauczanie matematyki podczas tych 
zajęć odbywa się metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Efektem programu 
„Polubić matematykę” jest m.in. to, że wyniki testów z matematyki są wyższe od średniej województwa, a ba-
dania ewaluacyjne dowiodły zwiększenie zainteresowania matematyką wśród uczniów.

Szanowni Państwo, kończąc, jeszcze raz pięknie dziękuję za tę uchwałę i inicjatywę. Mam nadzieję,  
że akcentowanie walorów matematyki będzie jeszcze mocniejsze w 2019 r. Już teraz deklaruję, że chętnie 
pomogę w realizacji konkursów czy przedsięwzięć popularyzujących matematykę. Pamiętajmy: matematyka 
jest wszędzie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Z dużym krzyżem w dłoni, na środku przestronnej renesansowej sali zamku w Lublinie, stoi król Polski 
i wielki książę litewski Zygmunt II August. Nieopodal, z mieczem w ręce, klęczy Mikołaj Radziwiłł zwany 
Rudym, który jako jedyny litewski senator nie złożył podpisu pod dokumentem. To artystyczna wizja Jana 
Matejki, który w 1869 r. postanowił przelać na płótno emocje towarzyszące zawartej 300 lat wcześniej na Sejmie 
walnym w Lublinie unii Polski i Litwy. Jak w rzeczywistości wyglądało jedno z najważniejszych wydarzeń 
w historii naszego państwa? Warto na to pytanie odpowiedzieć, szczególnie w kontekście zamiaru ustanowienia 
przez Senat RP roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

Rokowania dotyczące unii prowadzono nieprzerwanie przez kilkanaście lat, ciągle jednak bezskutecznie. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać po śmierci Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła w 1565 r., jednego z największych 
przeciwników tego politycznego przedsięwzięcia i niekwestionowanego przywódcy wrogich unii panów li-
tewskich. Na przyspieszenie rozmów wpłynęły również wydarzenia międzynarodowe. Okazało się bowiem, 
że Wielkie Księstwo Litewskie nie było w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Rosją Iwana IV Groźnego. 
Trwający od 1558 r. konflikt litewsko-rosyjski ukazał z całą mocą słabość państwa litewskiego, które z trudem 
znosiło kolejne ciosy ze strony wojsk moskiewskich.

Sprzyjającą sytuację polityczną – zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym – postanowił 
wykorzystać Zygmunt August. W styczniu 1569 r. na zamku lubelskim rozpoczęły się rokowania na temat przy-
szłego kształtu unii. Równolegle, ale oddzielnie, obradował też sejm litewski. Obie strony porozumiewały się 
przez deputacje – litewskiej przewodził odnotowany na obrazie Matejki Mikołaj „Rudy” Radziwiłł, a polskiej 
Filip Padniewski. Jak wskazuje prof. Mariusz Markiewicz, podczas rokowań pojawiły się skrajne projekty włą-
czenia Litwy do Królestwa jako dzielnicy. Senatorowie koronni skłonni byli pójść na ustępstwa, jednak posłowie 
domagali się radykalnych posunięć. Polski monarcha skłaniał się ku rozwiązaniom kompromisowym, które 
gwarantowałyby trwałość całego przedsięwzięcia. Odpowiedź Litwinów była jednak twarda – nie godzili się 
na likwidację odrębnego sejmu i na zezwolenie Polakom na nabywanie ziem w Wielkim Księstwie Litewskim.

1 marca większość Litwinów opuściła Lublin. Ich polityczna demonstracja przyniosła efekt, którego się nie 
spodziewali – 5 marca polski monarcha ogłosił dekret o inkorporacji Podlasia do Korony, 2 miesiące później 
uczynił to samo w stosunku do województw wołyńskiego i bracławskiego, natomiast 6 czerwca przyłączył 
województwo kijowskie. Zarówno szlachta z tych województw, jak i urzędnicy masowo i bez oporu przyjmo-
wali decyzje władcy, pomimo wezwań panów litewskich do nieskładania przysięgi. Posunięcia króla wzbudziły 
ogromny niepokój wśród litewskiej szlachty, ponieważ oznaczały uszczuplenie terytorium Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W zaistniałej sytuacji Litwini musieli zgodzić się na unię z Koroną – wojna w obronie suweren-
ności z geopolitycznego punktu widzenia nie miała sensu.

Zastosowana przez króla metoda faktów dokonanych – inkorporacja ziem ruskich do Korony – zmusiła 
przedstawicieli litewskich do powrotu. 28 marca król zaaprobował nowy projekt unii opracowany przez Sejm 
koronny. Rokowania wznowiono 7 czerwca, a już 28 czerwca uchwalono zawarcie nowej unii polsko-litewskiej. 
1 lipca nastąpiła wymiana dokumentów i zaprzysiężenie podpisanego aktu. W tym czasie zaniepokojony poseł 
rosyjski doniósł carowi Iwanowi IV Groźnemu: jedinienje ich w tom, czto im stojati oto wsiech okrain zaodin 
– unia ta polega na tym, że wszystkie prowincje stanowić będą jedno.

Rzeczywiście akt unii mówił, że powstaje „jedna spolna Rzeczpospolita, która ze dwu Państw i Narodów 
w jeden lud zniosła i spoiła”. Nadal istniały 2 państwa, które zachowały swoje nazwy – Królestwo Polskie 
i Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólny miał być monarcha i sejm. Posłowie koronni i litewscy, podobnie jak 
senatorowie, od tamtego czasu tworzyli wspólną izbą poselską i Senat. Postanowiono również wprowadzić 
jedno godło, monetę, prowadzić wspólną politykę zagraniczną i obronną oraz wolność handlu, co oznaczało 
przeniesienie na szlachtę litewską wolności celnych, jakie miała szlachta polska. W obu państwach pozostały 
odrębne urzędy centralne, kancelarie, skarby i wojska. Obowiązywały też inne języki urzędowe – na Litwie 
ruski – a w procesach karnych i cywilnych sądzono według odrębnych praw. Na takich warunkach narodziła 
się Rzeczpospolita Obojga Narodów – Polski i Litwy.

Prof. Robert Frost, brytyjski historyk, a jednocześnie znawca relacji polsko-litewskich, podkreśla, że unia 
lubelska była zjawiskiem unikalnym w XVI-wiecznej Europie. „Twórcy unii chcieli stworzyć renesansową 
rzeczpospolitą, kiedy wszyscy teoretycy myśli politycznej uważali, że nie da się tego zrobić, że rzeczpospolita 
mogła funkcjonować tylko i wyłącznie w małym państwie, na przykład w starożytnych greckich polis, gdzie 
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wszyscy obywatele znali się osobiście”. Tymczasem to, co wydawało się niemożliwe, zostało przez Polaków 
i Litwinów zrealizowane, a wyjątkowe w skali Europy polityczne porozumienie przetrwało aż do rozbiorów. 
Dziwił się temu sam Jean-Jacques Rousseau, kiedy w XVIII w. pisał „Uwagi o rządzie polskim”. Francuski 
filozof w swoich rozważaniach nie mógł pojąć, dlaczego tak dziwnie stworzone państwo, za jakie uznawał 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, funkcjonowało tak sprawnie i istniało tak długo.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z trwogą przyglądam się nowym przepisom dotyczącym wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków 

jezdniowych. Obecnie sprawę wspomnianych uprawnień reguluje rozporządzenie ministra rozwoju i finansów 
z dnia 15.12.2017 r. (DzU poz. 47 z dnia 09.01.2018 r.). Chciałbym zwrócić uwagę, że obowiązujące od sierpnia 
2018 r. prawo powoduje ogromne zamieszanie na rynku pracy.

Wcześniej kwestię uprawnień regulowało rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 10.05.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DzU poz. 650 
oraz z 2003 r. poz. 603). W myśl starego rozporządzenia osoba po ukończonym kursie, np. w zakładzie doskonalenia 
zawodowego (ZDZ), mogła obsługiwać na terenie danego zakładu wózek jezdniowy po uprzednim wystawieniu 
imiennego zezwolenia przez pracodawcę. Było to rozwiązanie praktyczne, ponieważ kursy realizowano na podstawie 
programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i honorowano je w całej Unii Europejskiej.

Po wprowadzeniu nowego rozporządzenia wózki jezdniowe ma prawo użytkować osoba, która:
– ukończyła 18 lat,
– ukończyła szkolenie w oparciu o program zatwierdzony przez UDT (np. w ZDZ),
– zdała egzamin sprawdzający przed komisją UDT,
– posiada imienne zezwolenie na terenie danego zakładu (zezwolenia wystawione do 31.12.2004 r. tracą waż-

ność do 31.12.2019 r., wystawione do 31.12.2014 r. tracą ważność do 31.12.2020 r., wystawione od 01.01.2015 r. 
do 08.08.2018 r. tracą ważność do 31.12.2021 r.).

Tak sformułowane regulacje w praktyce powodują:
– znaczące braki kadrowe wśród egzaminatorów UDT w stosunku do ogromnej liczby wniosków, co skut-

kuje bardzo długim oczekiwaniem na termin egzaminu (ponad 4 miesiące od momentu złożenia kompletu 
dokumentów),

– problemy pracodawców z dopuszczeniem do pracy na wózkach ludzi, którzy są potrzebni w niemal każdej 
branży na rynku.

Ponadto pragnę zauważyć, że taka konstrukcja przepisów prowadzi do absurdów. Przykładowo do egzaminu 
UDT muszą podchodzić osoby z kilkunastoletnim lub dłuższym stażem pracy, ponieważ nowy pracodawca nie 
może wystawić im imiennego zezwolenia. W wielu przypadkach właściciele firm muszą więc czekać 4 miesiące 
bez żadnej gwarancji, że egzamin odbędzie się w zakładanym terminie.

Z przykrością stwierdzam, że stopniowo wygasające imienne zezwolenia tylko pogłębią problem i spowodują 
lawinę wniosków o egzamin. Zbyt długie oczekiwanie od przeprowadzonego kursu do egzaminu powoduje 
również, że przybliżona zdawalność we wszystkich ośrodkach szkolących wynosi ok. 50%.

Obecne rozwiązanie rodzi kolejne problemy. Już z tegorocznych doświadczeń wynika, że pracownikom 
UDT brakuje czasu z ustawowo nakazanych terminów na odbiory techniczne urządzeń dopuszczających je do 
pracy w przedsiębiorstwach.

Ponadto ta sytuacja w wielu przypadkach wręcz uniemożliwia przeprowadzenie, a nawet zaplanowanie 
projektów związanych z aktywizacją zawodową osób wykluczonych w ramach programów społecznych UE 
realizowanych przez PUP-y, MOPS-y, PCPR-y i organizacje pozarządowe, którym trudno jest rozliczyć reali-
zację danego projektu bez tzw. efektywności beneficjentów (zakończone szkolenie – brak uprawnień – brak 
zatrudnienia – brak efektywności).

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
– Co powinien zrobić pracodawca, który w trybie pilnym musi zatrudnić operatora wózka jezdniowego, 

aby nie narazić firmy na straty?
– W jaki sposób chce Pan rozwiązać wspomniane piętrzące się problemy urzędów dozoru technicznego, zakładów 

doskonalenia zawodowego, innych ośrodków szkolących, przedsiębiorców oraz realizatorów projektów unijnych?

Proszę Pana Ministra o odniesienie się do poruszonych przeze mnie kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z obowiązującym od 1 października 2018 r. art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości (dalej: uor) 

roczne sprawozdanie finansowe powinno przybrać postać elektroniczną oraz być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od tego momentu samo 
przygotowanie sprawozdania w formie papierowej oraz opatrzenie go własnoręcznym podpisem kierownika 
jednostki oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, może więc wywoływać taki sam 
skutek jak niesporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 77 pkt 2 uor. Chociaż na podstawie nowych 
przepisów użycie podpisu zaufanego jest równe w skutkach prawnych z wykorzystaniem kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego, istnieją obiektywne powody, dla których należy rozważyć skorzystanie z tej drugiej opcji.

Pomimo że art. 45 ust. 1f uor jednoznacznie stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w po-
staci elektronicznej oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, 
e-portal służący do bezpłatnego składania dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) 
obecnie nie daje możliwości podpisania sprawozdania z wykorzystaniem podpisu zaufanego. O tym nie wspomina 
się jednak w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej e-portalu (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Dlatego 
wielu przedsiębiorców w trakcie składania rocznych dokumentów może być tym faktem zaskoczonych. Z kolei 
w przypadku nieposiadania przez wszystkie osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego czas oczekiwana związany z załatwieniem formalności w tym zakresie może spowo-
dować opóźnienie w terminowym sporządzeniu i złożeniu sprawozdania.

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej tu sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niedawno w Sejmie pojawiła się petycja (nr petycji: BKSP-145-438/18), która zmierza do podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub pro-
wadzeniem działalności gospodarczej w przypadku kobiet przed ukończeniem 60. roku życia, a w przypadku 
mężczyzn przed ukończeniem 65. roku życia. Dziś obowiązujące prawo pozwala pracować na emeryturze 
funkcjonariuszom służb mundurowych, z pewnymi ograniczeniami – jeżeli ktoś ma pełną emeryturę, tzn. 
wypracował 75% uposażenia, to może pracować bez ograniczeń, a jeżeli przeszedł na tzw. niepełną emerytu-
rę, czyli ma poniżej 75% uposażenia emerytalnego, to ma ograniczenia w zarobkowaniu, na dziś jest granica 
1 760 zł miesięcznie, po przekroczeniu tej kwoty uposażenie emerytalne jest obniżane o 25%.

Zabronienie pracy czy działalności gospodarczej na emeryturze spowoduje odebranie dotychczasowych 
uprawnień, również w przypadku zwolnienia funkcjonariusza po 30 latach służby bez zgody funkcjonariusza, 
ponieważ przepisy dopuszczają taką możliwość. Tym samym odbiera się prawo do dalszej pracy w służbach, 
jak i do pracy w tzw. cywilu, czy własnej działalności gospodarczej z zachowaniem prawa do świadczenia 
emerytalnego wypracowanego zgodnie z prawem.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź wymienionej sprawie.

Władysław Komarnicki



146
69. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 grudnia 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
1 stycznia 2018 r. minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 

(DzU z 2018 r. poz. 2017). Zgodnie z art. 18a po upływie 2 dekad zastaw podlega wykreśleniu z urzędu, chyba 
że strony postanowią o jego utrzymaniu (termin ten można wydłużyć maksymalnie o 10 lat).

Oznacza to, że pierwsze ustanowione zabezpieczenia, które były wpisywane do rejestru w 1998 r., powinny 
zostać wykreślone – oczywiście jeśli wcześniej zastawca (czyli właściciel rzeczy) lub zastawnik (wierzyciel) 
nie wystąpili do sądu o wykreślenie zastawu, bo pożyczka, która była w ten sposób zabezpieczona, została 
spłacona. Choć dopilnowanie tego leży w interesie zastawcy, to często się tego nie robi.

Sądy rejestrowe muszą teraz przejrzeć rejestry, zidentyfikować zastawy ustanowione w 1998 i 1999 r. oraz 
wszcząć procedurę zmierzającą do ich usunięcia. Warto dodać, że o ile dziś rejestr jest prowadzony w formie 
elektronicznej, o tyle wtedy akta prowadzono w formie papierowej.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź, jak wyglądają przygotowania sądów w zakresie tej 
sprawy.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nowoczesny model edukacji koncentruje się na kompetencjach i umiejętnościach, które powinny być przy-

datne młodym ludziom w przyszłej karierze zawodowej na rynku pracy, jednakże w aktualnych programach 
kształcenia często brakuje miejsca na kształtowanie zachowań społecznych, m.in. związanych z korzystaniem 
z kultury. Tymczasem brak świadomości, jakie wartości w życie człowieka wnosi kultura, jak również brak 
ukształtowanego nawyku korzystania z kultury, powodują, że coraz mniej młodych ludzi interesuje się tą sferą.

W moim regionie, na Śląsku Cieszyńskim, kultura stanowi ważne spoiwo więzi społecznych, które wykraczają 
poza granice naszego kraju i obejmują również Zaolzie, gdzie nadal żyje wielu Polaków podtrzymujących toż-
samość lokalną, kultywujących tradycje i nadal posługujących się językiem polskim. Nie stoi to w sprzeczności 
z bardzo dobrymi polsko-czeskimi relacjami transgranicznymi, które rozwijają się m.in. na płaszczyźnie kultury.

W latach 2007–2018 przedstawiciele Cieszyna i Czeskiego Cieszyna opracowali wspólnie dokument strategiczny 
pod nazwą „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”. Jest to prawdopodobnie pierwsza w Polsce 
strategia transgranicznej współpracy w dziedzinie kultury, bazująca na współdziałaniu różnych grup interesariuszy 
z 2 bliźniaczych miast – w tym przypadku Cieszyna i Czeskiego Cieszyna – tworzących wspólnie graniczną aglo-
merację. Strategia ta jest tym bardziej szczególna, że uwzględnia również działania dotyczące Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, krzewiącego na całym Zaolziu polską kulturę, tradycję i język.

W programie tym ujęte są m.in. następujące polsko-czeskie działania adresowane do młodzieży:
– włączenie edukacji kulturalnej do samorządowych konkursów na zadania zlecone organizacjom poza-

rządowym;
– opracowanie wspólnego podręcznika edukacji kulturalnej do wykorzystania podczas zajęć szkolnych oraz 

podczas zajęć stałych organizowanych w samorządowych placówkach kultury w obu miastach;
– realizacja programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz animatorów kultury, którzy będą prowadzić 

zajęcia z edukacji kulturalnej;
– organizacja transgranicznego konkursu wiedzy o kulturze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna;
– stworzenie kulturalnej karty transgranicznej zapewniającej zniżki dla sąsiadów korzystających z oferty 

kulturalnej po drugiej stronie Olzy, a także zniżki dla wybranych grup docelowych, np. młodzieży.
Wymienione kierunki działań są innowacyjne i dość ambitne i zostały sformułowane w wyniku wspólnej 

polsko-czeskiej pracy koncepcyjnej nad dokumentem. Angażowały się w nią nie tylko jednostki samorządu 
terytorialnego, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe działające w sferze kultury. Za tymi propo-
zycjami stoją także konkretne potrzeby młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego oraz z Zaolzia. Szczególnie duże 
oczekiwania wiązane są z możliwością opracowania wspólnego podręcznika edukacji kulturalnej dla Polaków 
i Czechów, a także z wdrożeniem programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz animatorów kultury, którzy 
będą prowadzić zajęcia z edukacji kulturalnej np. w szkołach lub w samorządowych instytucjach kultury. Jest 
to działanie, którego długofalowe rezultaty są nie do przecenienia. Warto położyć dziś nacisk na edukację kul-
turalną, tak aby w przyszłości znaleźć odbiorców oferty kulturalnej, jak również wychować twórców młodego 
pokolenia, którzy będą kulturę rozwijać.

Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę szerszego uwzględnienia edukacji kulturalnej w programie konkursów 
o dofinansowanie zadań z dziedziny kultury, które corocznie ogłasza ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w sposób umożliwiający wykorzystanie ich także na potrzeby współpracy z Polakami mieszka-
jącymi za granicą. 

Chciałbym również zapytać Pana Ministra, czy w roku 2019 będzie możliwość złożenia wniosków o dofi-
nansowanie wpisujących się w przedstawione wyżej działania w obszarze edukacji kulturalnej, które mogły-
by uwzględniać szerszy kontekst współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury ze stroną czeską, w tym 
z Polakami mieszkającymi na Zaolziu.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zmianami w strukturach światowego karate olimpijskiego, tj. z przyjęciem Polskiej Unii 

Karate do World Karate Federation i usunięciem Polskiego Związku Karate, proszę o informacje dotyczące 
działań ministerstwa w sprawie ustanowienia Polskiej Unii Karate polskim związkiem sportowym.

W odpowiedzi na moje poprzednie zapytanie w tej sprawie MSiT poinformowało, że 16 listopada wydało 
decyzję „stwierdzającą brak przynależności Związku do właściwej międzynarodowej federacji sportowej”, 
informując też, że PZK ma prawo do odwołania. Proszę o informację, czy związek skorzystał z drogi odwo-
ławczej (ew. ile ma na to czasu), a także jakie będą kolejne działania MSiT po wyczerpaniu ewentualnej drogi 
odwoławczej.

W związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o tym, że w 1 dyscyplinie sportu nie może 
działać więcej niż 1 polski związek sportowy, proszę o dokładne informacje o tym, w jakich dyscyplinach 
sportu działają Polski Związek Karate i Polski Związek Karate Tradycyjnego, i o przesłanie opisu dyscyplin, 
na podstawie których obie organizacje działają jako polskie związki sportowe.

W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące lustracji w Polskim Związku Karate proszę o następujące 
informacje.

– Czy w sytuacji, kiedy większość zarządu nie przeszła procedury lustracyjnej, MSiT nie powinno wpro-
wadzić zarządu komisarycznego?

– Ile osób w obecnych władzach PZK nie przeszło procedury lustracyjnej w grudniu 2017 r.?
– Czy dobrze zrozumiałem Państwa wyjaśnienia, że brak przejścia procedury lustracyjnej nie powoduje 

trwałego usunięcia z działalności sportowej? Wystarczy, że takie osoby po kilku miesiącach ponownie zostaną 
wybrane do zarządu polskiego związku sportowego?

– W odpowiedzi na moje zapytanie MSiT napisało: „w skład obu tych organów weszły również osoby peł-
niące funkcje we władzach związku minionej kadencji, a których mandaty wygasły z mocy prawa wskutek 
niedopełnienia obowiązku lustracyjnego w podanym terminie”. Jak te fakty mają się do treści jednego z pism 
wysłanych w tej sprawie przez MSiT (DKN-WN.4065.3.2018.MO skierowanego do prezesa Klubu Sportów 
Azjatyckich Atemi, w którym czytamy: „zostało wysłane pismo o konieczności zwołania walnego zgroma-
dzenia członków lub delegatów, które potwierdzi utratę funkcji publicznej przez tych członków zarządu […] 
wypełnianie przepisów prawa przez polskie związki sportowe, w tym PZK, jest na bieżąco monitorowane”. Czy 
to oznacza, że osoby które miały zostać ukarane utratą funkcji publicznej, zostały ponownie wybrane zaledwie 
kilka miesięcy później? Jaka była reakcja MSiT?

Czy MSiT ma jakiś plan na rozwiązanie problemów w polskim karate, z korzyścią dla środowiska karate 
olimpijskiego skupionego w Polskiej Unii Karate, a przede wszystkim dla zawodników, którzy w ramach PUK 
startują w zawodach rankingowych do igrzysk olimpijskich, jednocześnie nie mogąc w obecnej sytuacji for-
malnie zostać reprezentantami Polski?

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Od września 2018 r. zmieniły się procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Konieczne jest 

przygotowanie teczki dla komisji egzaminacyjnej, w której znajdują się rzeczy-wymagania, które wcześniej 
nie obowiązywały.

W związku z tym pytam. Czy nauczyciele, którzy zakończyli staż na stopień awansu nauczyciela dyplomo-
wanego np. 2 lata temu i których obowiązywała zasada, aby w ciągu 3 lat przystąpić do egzaminu wieńczą-
cego cały proces, muszą rozpocząć procedurę od zera? Czy mogą przejść ścieżkę awansu na zasadach, które 
obowiązywały do września 2018 r.?

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Mioduszewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Pęka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i do minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zgłosiła się do mnie grupa przedsiębiorców, informujących o trudnościach związanych 

z zatrudnianiem pracowników będących obywatelami Indii i Nepalu w polskich zakładach pracy. Wskazywali, 
że trudności nie występują w postępowaniu przed urzędami wojewódzkimi, ale w postępowaniu o wydanie wizy 
pracowniczej na skutek wniosku zgłaszanego do ambasady w New Delhi. W mediach pojawiają się informacje, 
że liczba oczekujących wniosków wynosi już 25 tysięcy. Długość oczekiwania na wizę pracowniczą utrudnia 
politykę kadrową zainteresowanym przedsiębiorcom.

Proszę o wyjaśnienie, czy podawane informacje są prawdziwe oraz czy postępowanie wizowe jest obsługi-
wane również przez firmę zewnętrzną.

Zwracam się również z prośbą o udzielenie aktualnych informacji, jeżeli pozostają one w dyspozycji minister-
stwa, dotyczących przeciętnego czasu oczekiwania na wizę pracowniczą po złożeniu wniosku przez obywatela 
Nepalu do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w New Delhi oraz liczby zarejestrowanych wniosków o wizę 
pracowniczą oczekujących na rozpatrzenie przez mieszkańców Nepalu i Indii w Ambasadzie RP w New Delhi.

Proszę także o informację, w jaki sposób zainteresowani pracodawcy mogliby pozyskiwać informacje z wy-
żej wymienionej ambasady w uproszczony sposób. Czy jest wydelegowany pracownik do kontaktu w takich 
sprawach?

Zgodnie z apelem zainteresowanych przedsiębiorców zobowiązałem się do pozyskania informacji, które po-
mogą im w prowadzonej działalności zawodowej, dlatego bardzo proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi.

Marek Pęk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej z planowaną modernizacją czołgów  

w ZM „Bumar-Łabędy” SA.
Zgodnie z zapowiedzią Pana Ministra polska armia miała pozyskać 300 zmodernizowanych czołgów T-72 

dla nowo tworzonej 18. dywizji.
Według informacji uzyskanych przez Zarząd ZM „Bumar-Łabędy” SA z Inspektoratu Uzbrojenia jest to 

już nieaktualne. Zamiast modernizacji ma być jedynie modyfikacja, i to znacznie mniejszej liczby czołgów.
Pozostawienie takiego stanu rzeczy nie wpłynie korzystnie, także moim zdaniem, na dalsze losy  

ZM „Bumar-Łabędy” SA, znakomitego zakładu o wielkich tradycjach. Jego dalsze losy staną pod dużym zna-
kiem zapytania. Znakomita załoga nadal znajdować się będzie w wielkim stanie niepewności, a rozbudzone 
nadzieje pracowników na stabilną sytuację zakładu zostaną pogrzebane.

Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i podanie powodów zmiany decyzji, abym moich wyborców – miesz-
kam tuż obok poligonu ZM – mógł w sensowny sposób zapewnić o stabilności zakładu i o tym, że Ministerstwo 
Obrony Narodowej w należyty sposób wykorzystuje zdolności pracowników i możliwości wytwórcze  
ZM „Bumar-Łabędy” SA.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem dla ZM byłoby przywrócenie pierwotnej decyzji.
Pragnę także nadmienić, że podjęcie odpowiedniej decyzji może mieć znaczące skutki w roku zbliżających 

się wyborów.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2019 pozwalam sobie złożyć 

najlepsze życzenia.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, któ-

rzy zwrócili moją uwagę na zapisy projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 
realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania 
w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Stowarzyszenie zrzeszające wszystkie 82 gminne jednostki samorządu terytorialnego z województwa lu-
buskiego zwraca uwagę na fakt, że zaproponowane w projekcie kwoty dofinansowania na rozbudowę stołówek 
i jadalni mogą okazać się niewystarczające do pokrycia powstałych podczas inwestycji kosztów. Taki stan 
rzeczy może doprowadzić do sytuacji, w której to organy prowadzące publiczne szkoły będą musiały pokryć 
koszty rozbudowy miejsc spożywania posiłków.

Przedstawiciele ZGWL podkreślają także, że przedmiotowy projekt rozporządzenia nie rozwiązuje proble-
mu degradacji stołówek szkolnych. Mniejsze wiejskie szkoły nie posiadają infrastruktury żywieniowej i nie 
są w stanie stworzyć odpowiednich miejsc, które spełniałyby wymogi stołówki lub jadalni. Dlatego projekt, 
który zapewnia wsparcie polegające na dofinansowaniu pomieszczeń spełniających funkcję stołówek, nie jest 
adresowany do omawianych szkół i nie rozwiązuje ich problemów lokalowych.

Samorządowcy wyrażają również krytyczną opinię na temat zapisu §11 ust. 6, w którym stwierdzono, 
że „w przypadku gdy kwota wsparcia finansowego wnioskowana przez szkołę, która zgodnie z protokołem, 
o którym mowa w §9 ust. 6, powinna otrzymać wsparcie finansowe jako ostatnia, jest wyższa niż pozostała do 
rozdysponowania kwota środków budżetu państwa przypadająca na dane województwo, wojewoda kwalifikuje 
do objęcia wsparciem finansowym kolejną szkołę, której wnioskowana kwota wsparcia finansowego mieści się 
w kwocie środków budżetu państwa przypadających na dane województwo”. ZGWL apeluje o zmianę tego 
przepisu i wprowadzenie uregulowania, zgodnie z którym szkoła, która będzie ostatnia na liście, a wnioskowana 
przez nią kwota przekroczy kwotę pozostającą w dyspozycji wojewody, otrzyma dofinansowanie w wysokości 
posiadanych przez wojewodę środków.

Szanowna Pani Minister, mając na uwadze dobro i zdrowie dzieci w wieku szkolnym, uprzejmie proszę 
o odniesienie się do przedstawionego w tym oświadczeniu stanowiska ZGWL oraz o odpowiedź na następujące 
pytania:

1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego 
w sprawie omawianego projektu rozporządzenia? Jeśli tak, proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie wniosków 
z tych konsultacji.

2. Czy wskazane problemy zostaną uwzględnione w procesie prac nad omawianym projektem?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Od dłuższego czasu tematem burzliwej dyskusji publicznej jest protest pracowników sądów, którzy na ma-

sową skalę korzystają ze zwolnień lekarskich. Wzorem strajkujących policjantów czy medyków domagają się 
podwyższenia zasadniczych wynagrodzeń o kwotę 1000 zł na etat. Strajkują pracownicy sądów, protokolanci 
i asystenci sędziów, bez których właściwe funkcjonowanie sądów jest niemożliwe.

Negatywne konsekwencje takiej sytuacji odbiją się przede wszystkim na obywatelach, ponieważ zaplanowane 
rozprawy sądowe będą odwoływane ze względu na brak pracowników potrzebnych od ich przeprowadzenia. 
Przykładowo, jak wynika z artykułu „Gazety Lubuskiej” z dnia 11.12.2018 r., pierwszego dnia strajku w Sądzie 
Rejonowym w Sulęcinie nie odbyła się żadna zaplanowana rozprawa, ponieważ nikt z pracowników admini-
stracyjnych nie pojawił się w pracy. Niewykluczone, że braki kadrowe spowodują paraliż polskiego wymiaru 
sprawiedliwości.

Należy podkreślić, że podwyżki dla pracowników sądowych są obiecywane od wielu lat. Niestety pomimo 
zdobytego doświadczenia i wykształcenia wyższego bardzo często zarabiają oni minimalną ustawową pensję. 
Taki stan rzeczy nie pozwala im godnie żyć i pracować oraz zmusza wykwalifikowane już osoby do poszuki-
wania zatrudnienia, które zapewni im godziwe i proporcjonalne do wykonywanej pracy wynagrodzenie.

Szanowny Panie Ministrze, pragnę zwrócić uwagę, że żądania płacowe protestujących popierają sami sędzio-
wie, doceniając ciężką pracę pracowników sądowych. W związku z tym uprzejmie proszę o ustosunkowanie 
się do przedmiotowej sprawy oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort przygotowuje plan działania zmierzający do wypracowania porozumienia 
z pracownikami sądów?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi stały dialog ze środowiskiem pracowników sądowych na 
temat możliwości zwiększenia ich wynagrodzeń? Jeśli tak, proszę o przedstawienie efektów dotychczasowych 
rozmów.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jerzego Wcisłę, Bogdana Klicha, Grzegorza Napieralskiego, 
Marka Rockiego, Jadwigę Rotnicką, Mariana Poślednika, 

Grażynę Sztark, Aleksandra Pocieja, Sławomira Rybickiego,  
Marię Pańczyk-Pozdziej, Piotra Florka, Wiesława Kiliana,  

Jarosława Dudę, Waldemara Sługockiego, Leszka Czarnobaja,  
Kazimierza Kleinę, Piotra Zientarskiego,  

Jana Rulewskiego i Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
W związku z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Senatu, tzn. wypowiedzią senatora 

Grzegorza Biereckiego, który usprawiedliwia przemoc wobec urzędnika państwowego, i zgłoszonym w związku 
z tym wnioskiem Grupy Senatorów Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska o odwołanie pana sena-
tora z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz negatywną odpowiedzią Pana 
Marszałka, domagamy się natychmiastowego wyciągnięcia surowych konsekwencji regulaminowych.

Nie do zaakceptowania przez naszą grupę senatorów jest również wybór na rzecznika praw dziecka pana 
Mikołaja Pawlaka, który używając słów o niegodziwej procedurze, jaką jest zapłodnienie in vitro, podzielił 
polskie dzieci na „lepsze” i „gorsze”.

Nie godzimy się, abyśmy jako członkowie Grupy Senatorów Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska 
byli „obciążeni” decyzjami klubu PiS w sprawie wyboru tak kontrowersyjnej osoby na funkcję rzecznika praw 
dziecka oraz tolerowania zachowania i niegodnych wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego.

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Wcisła 
Bogdan Klich 
Grzegorz Napieralski 
Marek Rocki 
Jadwiga Rotnicka 
Marian Poślednik 
Grażyna Sztark 
Aleksander Pociej 
Sławomir Rybicki 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Piotr Florek 
Wiesław Kilian 
Jarosław Duda 
Waldemar Sługocki 
Leszek Czarnobaj 
Kazimierz Kleina 
Piotr Zientarski 
Jan Rulewski 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 69. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się m.in. dyrektorzy szpitali z problematyką, którą poruszam w ni-
niejszym oświadczeniu, prosząc o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania nurtujące zainteresowanych.

1. Czy obcokrajowcy posiadający legalne pozwolenia na pracę w Polsce, np. Ukraińcy, są uprawieni  
do bezpłatnego leczenia zdrowotnego w ramach polskiego systemu zdrowotnego?

2. Czy NFZ pokryje w pełni koszty szpitalnego leczenia wspomnianych wyżej osób także w przypadkach 
chorób przewlekłych, onkologicznych?

3. Czy została zawarta bądź czy jest w przygotowaniu umowa ze stroną ukraińską, regulująca kwestie le-
czenia obywateli ukraińskich posiadających legalne pozwolenia na pracę w Polsce?

Piotr Zientarski
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