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Porządek obrad

71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 stycznia 2019 r.

1. Ustawa budżetowa na rok 2019.

2. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego.

3. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Usta-
wodawczego.

4. Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, 
miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezy-
denta Gdańska.

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

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

7. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bez-
pośredniego oraz niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

9. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

 
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Rada Ministrów   –   prezes Mateusz Morawiecki
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  ‒  marszałek Marek Kuchciński 
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  ‒  szef kancelarii Agnieszka Kaczmarska
Ministerstwo Finansów  ‒  podsekretarz stanu, zastępca szefa  
     Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski
 ‒  podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒  sekretarz stanu Artur Soboń
Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒  podsekretarz stanu Marcin Warchoł
Ministerstwo Zdrowia  ‒  podsekretarz stanu Sławomir Gadomski  



Zaproszeni goście:

Krystyna Małkowska-Żaba ‒ wnuczka Olgi i Andrzeja Małkowskich

Związek Harcerstwa Polskiego  –  zastępca naczelnika harcmistrz Justyna 
Sikorska 
 –  przewodniczący harcmistrz Dariusz Supeł 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –  przewodniczący harcmistrz  
     Grzegorz Nowik 
 –  wiceprzewodniczący harcmistrz  
     Jan Pastwa

Federacja Skautingu Europejskiego –  naczelnik harcmistrz Jerzy Żochowski 
 –  hufcowy warszawski podharcmistrz  
     Jakub Siekierzyński

Republikańskie Społeczne Zjednoczenie –  przewodnicząca harcmistrz  
„Harcerstwo”     Maryna Jucho 
 –  przewodnicząca harcmistrz  
     Helena Strałkowska

Harcerstwo Polskie na Ukrainie  –  komendant Harcerskiego Hufca  
     „Wołyń” Oleksander Raditsa  
 –  podharcmistrz Jacek Kruczkowski  
 –  Pavel Panev 

Główna Kwatera Harcerzy Związku  
Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju  –  Zbigniew Kowalczyk





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-

tora Aleksandra Szweda oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadził będzie pan senator Jerzy 
Wcisła.

Bardzo proszę panów sekretarzy o zajęcie… Już 
to zrobili.

Panie i Panowie Senatorowie, 14 stycznia br. w wy-
niku ciężkich ran odniesionych w zamachu zmarł 
Paweł Adamowicz, długoletni prezydent Gdańska, 
samorządowiec, działacz opozycyjny. Ta tragiczna 
śmierć wstrząsnęła Polską i Polakami, wzbudzając 
współczucie dla bliskich oraz potępienie tej zbrodni.

Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci 
prezydenta Pawła Adamowicza.

(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: Pozostanie w naszej pa-

mięci.)
3 stycznia 2019 r. zmarł Leszek Lackorzyński, se-

nator III kadencji, członek Komisji Obrony Narodowej, 
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz 
Komisji Nadzwyczajnej ds. inicjatywy ustawodaw-
czej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie 
polskim.

Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci 
zmarłego senatora.

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

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

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

(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostanie w naszej pa-

mięci.)
Dziękuję bardzo.
Informuję państwa senatorów, że po przygoto-

waniu przez Komisję Ustawodawczą sprawozdania 
w sprawie projektów uchwał dotyczących uczczenia 
pamięci prezydenta Gdańska porządek obrad zostanie 
uzupełniony o punkt dotyczący drugiego czytania 
tych projektów. Punkt ten rozpatrzymy jutro, w dru-
gim dniu obrad.

Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym szó-
stym posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. przyjął 
wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy 
o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

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

Informuję, że protokół sześćdziesiątego ósmego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrze-
żeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, czwar-
tego oraz szóstego projektu porządku obrad, mimo 
że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania: do-
tychczasowego punktu pierwszego, tj. drugie czytanie 
projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego 
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego – i rozpatrzenie 
go jako punktu trzeciego; dotychczasowego punktu 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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(marszałek S. Karczewski)

piątego, tj. drugie czytanie projektu uchwały w 100. 
rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego – i rozpa-
trzenie go jako punktu drugiego. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnie-
nie porządku obrad o punkty: ustawa zmieniająca 
ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu szóste-
go porządku obrad, po projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane; ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo własności przemysłowej – i rozpatrzenie 
go jako punktu siódmego porządku obrad. Jeśli nie 
usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawione propozycje.

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

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 
siedemdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że jutro obrady rozpoczniemy o go-
dzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu drugiego: drugie 
czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci 
Andrzeja Małkowskiego. Następnie o godzinie 10.00 
rozpatrzymy punkt trzeci: drugie czytanie projektu 
uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedze-
nia Sejmu Ustawodawczego. Głosowania w sprawie 
tych uchwał odbędą się bezpośrednio po rozpatrzeniu 
każdej z nich. Pozostałe głosowania zostaną przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019.

Marszałek Senatu skierował ustawę budżetową do 
komisji senackich. Komisje senackie po rozpatrzeniu 
właściwych części budżetowych przekazały swoje 
opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
która na ich podstawie przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1068, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1068 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na swo-
im posiedzeniu w dniu wczorajszym zapoznała się 
ze sprawozdaniami przygotowanymi przez komisje 
senackie i podjęła uchwałę dotyczącą przedstawio-
nej ustawy budżetowej. Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji podczas składa-
nia sprawozdań poszczególnych komisji branżowych 
przedstawione zostały poprawki, które omówię i któ-
re nie spotkały się z akceptacją Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Przedstawię także państwu 
uzasadnienie odrzucenia tych proponowanych popra-
wek. Zatem po kolei.

Poprawki zostały zgłoszone przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. To są 2 poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy budżetu rzecznika 
praw obywatelskich. Postulowane było zwiększenie 
tego budżetu o 7 milionów 96 tysięcy zł na wydat-
ki bieżące i o 130 tysięcy zł na wydatki majątkowe. 
Źródłem tych środków miała być rezerwa ogólna 
budżetu. Komisja po dyskusji i wysłuchaniu sena-
tora wnioskodawcy nie przychyliła się do tej propo-
zycji poprawki. Powodem odmowy jest następujący 
już w tym roku wzrost budżetu na wydatki bieżące 
rzecznika praw obywatelskich o 3,7% oraz wzrost 
wynagrodzeń pracowników urzędu rzecznika praw 
obywatelskich o 2,3%, tak jak w całej sferze budże-
towej. W związku z tym senatorowie nie widzieli 
konieczności dodatkowego zwiększenia środków bę-
dących do dyspozycji rzecznika praw obywatelskich.

Druga poprawka to poprawka dotycząca budże-
tu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Była to 
propozycja zwiększenia wydatków bieżących tego 
instytutu o 2,5 miliona zł. Podobnie jako źródło tych 
środków wskazana była rezerwa ogólna. Z informa-
cji, które uzyskaliśmy w trakcie posiedzenia od pana 
ministra, dowiedzieliśmy się, że 2,5 miliona zł, które 
postulowane jest w tej poprawce, wynika z przyjęcia 
ustawy… zaraz podam tytuł… ustawy o grobach we-
teranów walk o wolność i niepodległość Polski. Ta 
ustawa została przyjęta 22 listopada 2018 r. Środki 
na pokrycie wydatków związanych z tą ustawą znaj-
dują się w rezerwie ogólnej i zostaną przekazane 
Instytutowi Pamięci Narodowej z rezerwy ogólnej. 
Dlatego też nie ma konieczności wprowadzania po-
prawki budżetowej.

To tyle, jeżeli chodzi o poprawki zaproponowa-
ne przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Jedną poprawkę zgłosiła Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą. To jest popraw-
ka dotycząca budżetu Kancelarii Senatu, propozycja 
zwiększenia budżetu Kancelarii Senatu o 10 milio-
nów zł poprzez zmniejszenie… Źródło wskazane 
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(senator sprawozdawca G. Bierecki)

do pokrycia tych środków to zmniejszenie środków 
przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego w dziale „Muzea”. Z informacji, które 
uzyskaliśmy na posiedzeniu, wynika, że mamy tutaj 
do czynienia z utrzymaniem finansowania działalno-
ści Senatu polegającej na wsparciu organizacji pol-
skich i polonijnych, utrzymaniem go na historycznie 
wysokim poziomie 100 milionów zł, który to poziom 
został ustalony w zeszłym roku, na zeszły rok, jako 
wyjątkowe wydarzenie. Mówiliśmy tutaj o 100 milio-
nach zł na Polaków za granicą i Polonię na stulecie 
niepodległości. To był, przypomnę państwu, wzrost 
o 30 milionów zł w stosunku do roku 2017. Wcześniej 
było 70 milionów zł. W stulecie niepodległości Senat 
dostał do dyspozycji 100 milionów zł i komisja uzna-
ła, że utrzymanie tego budżetu w roku 2019 w wyso-
kości 100 milionów zł jest wystarczające dla realizacji 
zadań Senatu. I poprawka ta nie uzyskała poparcia 
komisji.

Tyle z mojej strony, Panie Marszałku, jeżeli cho-
dzi o sprawozdanie dotyczące prac komisji budżetu 
i finansów nad ustawą budżetową. Wiem, że po raz 
pierwszy w naszej Izbie w sprawie budżetu wypo-
wiadać się ma pan premier, dlatego też ograniczam 
moje wystąpienie wyłącznie do spraw technicznych. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Kto z państwa, pań i panów…
Pan senator Rulewski, potem pan senator 

Napieralski.
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

nie podzielając do końca pańskiej opinii o budżecie, 
warto jednak przyznać, że ten budżet jest – skromnie 
mówiąc – dodatni. Jednakże występuje w nim wiele, 
że tak powiem, fałd, a przede wszystkim zaniedbań. 

Moje pytanie: skoro podczas prac komisji składano 
wnioski, względnie były odpowiedzi czy wypowiedzi 
wyprzedzające w sprawie podwyżki wynagrodzeń 
dla sfery budżetowej, jak wiadomo, od wielu lat nie-
ujętej… Zwracam uwagę, że nie satysfakcjonuje mnie 
odpowiedź, że jest tam w budżecie 2,3%… Podwyżka 
jest tym, co ma być tą odpowiedzią.

Drugie. Czy – wiem, że pan na to wielokrotnie 
zwracał uwagę – będzie ustawa, która będzie kon-

sumowała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie opiekunów?

Trzecie pytanie, które też może pana satysfakcjo-
nować: czy w budżecie są przewidziane środki na 
obchody kolejnej rocznicy wyborów w 1989 r., w tym 
dla ECS jako instytucji, która mogłaby być wiodącą?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Napieralski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja wrócę do pytania, które 

wczoraj zadawałem na posiedzeniu komisji, którą pan 
kieruje. Bo pan dziś w wystąpieniu powiedział o tej 
poprawce dotyczącej rzecznika praw obywatelskich, 
że tam pojawiły się znaczące wzrosty, jeżeli chodzi 
o cały urząd. Ale wczoraj pracownicy rzecznika praw 
obywatelskich jednak to sprostowali, powiedzieli, że 
tam fundusze zostały obcięte, i to znacząco. 

Panie Przewodniczący, czy ze względu na to, 
że są dodatkowe zadania, że urząd rzecznika praw 
obywatelskich jest teraz naprawdę bardzo istotnym 
urzędem – te pieniądze miały być przeznaczone na 
pracowników merytorycznych, których trzeba pozy-
skać z rynku – nie wydaje się panu, że te pieniądze, 
które nie stanowią znaczącej kwoty, należałoby jed-
nak uwzględnić, tę poprawkę poprzeć, tak żeby ona 
znalazła się w budżecie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Trzecią osobą zadającą pytanie będzie pan senator 

Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja zostałem po-

proszony przez polityków Prawicy Rzeczypospolitej 
o to, żeby zgłosić jako swoją poprawkę, którą oni mi 
zasugerowali. To jest poprawka dotycząca tego, aby 
od trzeciego dziecka na każde następne to wsparcie 
tzw. 500+ wynosiło 1000+. Państwo mówicie o tym, 
jak się poprawiła ściągalność VAT, jaki jest dobry 
stan budżetu… Ja skonsultowałem to także z preze-
sem Kosiniakiem-Kamyszem. Pan prezes Kosiniak-
Kamysz wskazał…

(Głosy z sali: Uuu…)
Proszę mi nie przerywać.
…Że dobrze by było, gdybyśmy tym osobom czy 

tym ugrupowaniom, które nie mają głosu w Senacie, 
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(senator J.F. Libicki) wszyscy senatorowie, niezależnie od opcji politycz-
nej, mieli pełną wiedzę i mogli zastanowić się nad 
jego konstrukcją, nad tym, co warto wspierać i co 
ten budżet wspiera.

W moim głębokim odczuciu budżet na 2019 r. jest 
kolejnym budżetem rozwoju, jest dobrym budżetem 
w kontekście rozszerzania usług publicznych, posze-
rzania sfery budżetowej publicznej tam, gdzie jest 
to potrzebne, a zarazem wypracowywania pewnych 
efektywności, dodatkowych oszczędności – oczy-
wiście w poczuciu odpowiedzialności – tam, gdzie 
jest to potrzebne dla wszystkich Polaków. Jesteśmy 
– my wszyscy – do tej odpowiedzialności zobowią-
zani naszym mandatem wyborczym i taką politykę 
poprzez jeden z głównych instrumentów prowadzenia 
polityki, jakim jest właśnie mechanizm budżetowy, 
chcemy zaproponować.

Ten budżet proponuje zrównoważone cele – cele 
zrównoważone w ramach rozwoju regionalnego, te-
rytorialnego, ale również zrównoważone społecz-
nie, to znaczy takie, które włączają szerokie rzesze 
społeczeństwa do udziału w życiu gospodarczym, 
w życiu społecznym. I przede wszystkim to nam 
przyświeca. Te ambitne cele widać poprzez pew-
ne podstawowe parametry budżetowe. Pierwszym 
jest deficyt budżetowy. To zawsze interesuje bar-
dzo mocno wszystkich ekonomistów, ale nie tylko. 
I tutaj zacznę może od pewnej liczby, która łączy 
się jeszcze z poprzednim rokiem, ale jest bardzo in-
dykatywna, a mianowicie od deficytu budżetowego, 
który jeszcze zliczamy. Jeszcze spływają ostatnie 
zmiany, jeśli chodzi o poprzedni rok. Otóż pew-
nie pamiętacie państwo, że on miał wynosić około 
1,5% PKB, tymczasem prawdopodobnie będzie to 
ok. 0,5%, tzn. ok. 10–11 miliardów zł. I stanie się tak 
przede wszystkim ze względu na skuteczną politykę 
podatkową. (Oklaski)

Tak więc jeśli chodzi o ten budżet, który propo-
nujemy, budżet z deficytem 28,5 miliarda zł, to też 
jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Myślę, że 
to jest konserwatywne założenie, że raczej będziemy 
mogli pochwalić się lepszym wykonaniem, niż to 
wstępnie założono. Wszyscy ekonomiści wiedzą, że 
lepiej jest założyć coś w sposób bardziej konserwa-
tywny i później mieć pewne rezerwy, pewne bufory, 
niż robić odwrotnie.

Warto też na początku powiedzieć o tym, że dołą-
czyliśmy do grona 25 najwyżej rozwiniętych państw 
świata. Ja to traktuję jako swego rodzaju symboliczny 
gest, symboliczne przesunięcie, bo oczywiście to się 
nie dzieje z dnia na dzień. To, że jedna z głównych 
agencji finansowo-ratingowych, czyli FTSE Russell, 
uczyniła taki krok, we wrześniu zeszłego roku prze-
suwając nas z koszyka państw rozwijających się do 
państw rozwiniętych, jest też docenieniem polityki 
gospodarczej, którą proponujemy.

umożliwili wyrażenie zdania. I taką poprawkę zło-
żyłem. Chciałbym się dowiedzieć, czy można liczyć 
z państwa strony na wsparcie i jak pan senator spra-
wozdawca taką poprawkę ocenia. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję panom senatorom.
A teraz pana senatora sprawozdawcę, przewodni-

czącego komisji, proszę o odpowiedzi.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Pytanie pana senatora Rulewskiego dotyczące 

podwyżki wynagrodzeń. Tak jak wspomniałem, 
w sferze budżetowej na rok 2019 podwyżki… fun-
dusz wynagrodzeń wzrasta o 2,3%… (Oklaski) To 
jedyna…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Za chwilę będzie pan kontynuował, Panie 

Przewodniczący.
Chciałbym bardzo serdecznie powitać przyby-

łego na posiedzenie prezesa Rady Ministrów, pana 
Mateusza Morawieckiego. Witamy pana, Panie 
Premierze. (Oklaski)

Czy pan premier pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? W tej chwili mówimy o bu-
dżecie. To bardzo proszę, jeśli pan premier zechce.

Dziękuję bardzo. Potem wrócimy do odpowiedzi 
na bardzo interesujące pytania.

(Rozmowy na sali)
Ale ja nie mówiłem, że wszystkie…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Znając pana życzliwość 

wobec mnie…)
Życzliwość jest pełna i ciągła. Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Prawda i tylko prawda.)
Prawda, tylko, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Premierze.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten szczególny 

moment, na to posiedzenie, podczas którego zasta-
nawiacie się państwo, zastanawia się Wysoka Izba, 
nad przyjęciem budżetu na 2019 r. O tym budżecie 
chciałbym przez chwilę tutaj opowiedzieć, bo wydaje 
mi się, że jest to bardzo dobry budżet i warto, żeby 
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(prezes M. Morawiecki) – marzenie ekonomistów i polityków – maleje. Tak, 
dług publiczny do PKB maleje. Tak się też stało już 
w III kwartale, kiedy on po raz pierwszy praktycznie 
od wielu lat spadł poniżej 50%. Powiedziałem „prak-
tycznie”, bo dla precyzji tego przekazu trzeba dodać, 
że w 2014 r. on również spadł poniżej 50%, ale tylko 
ze względu na to, że nasi poprzednicy skonsumowali 
150–160 miliardów zł z OFE. Tylko poprzez zasto-
sowanie tego zabiegu wówczas dług publiczny mógł 
spaść poniżej 50%. My tworzymy odpowiednie me-
chanizmy ściągalności podatków. Dzięki temu udało 
się taki cel osiągnąć.

W 2018 r. osiągnęliśmy także cel, jakim było obni-
żenie udziału długu w walutach obcych poniżej 30%, 
co oznacza większą odporność finansów publicznych 
w przypadku asymetrycznych szoków makroekono-
micznych i tzw. szoków podażowych, szoków popyto-
wych, z którymi możemy mieć do czynienia. My się 
na to przygotowujemy, stąd te bufory bezpieczeństwa, 
które budujemy na ten rok, na kolejne lata.

Na rok 2019 zakładamy deficyt całego sektora fi-
nansów publicznych na poziomie 1,7% do PKB, czyli 
znowu jest to konserwatywne założenie, ponieważ 
mamy już praktycznie zakończony rok 2018, zakoń-
czony całkowicie, ale mówię o tym z punktu widzenia 
liczenia wszystkich rachunków, i deficyt wyniesie ok. 
0,5% do PKB, a więc jest bardzo, bardzo niski, wła-
ściwie najniższy w naszej historii w ciągu ostatnich 
wielu, wielu lat.

Dzięki stabilnemu tempu wzrostu gospodarczego 
bezrobocie w Polsce od 2015 r. spadło niemal dwu-
krotnie, a pensja minimalna wzrosła z 1 tysiąca 750 zł 
do 2 tysięcy 250 zł, a więc o 500 zł. Mówię o tym 
samym czasie, o okresie ostatnich 4 lat. W ustawie 
budżetowej zakładamy również, że w 2019 r. przecięt-
ne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy 
się o 0,5%, co doprowadzi do dalszego zmniejszenia 
stopy bezrobocia, do poziomu 5,6%. Choć tutaj też 
należy się pewne wyjaśnienie. Otóż możecie państwo 
czasami obserwować dane podawane przez Eurostat. 
Eurostat podaje, że nasze bezrobocie wynosi ok. 
3,5%, ponieważ oni mierzą faktyczną skłonność ludzi 
do podejmowania pracy, a my mamy tzw. bezrobo-
cie zarejestrowane, o 1,5–2 punktów procentowych 
wyższe niż bezrobocie faktyczne. Tak więc po raz 
pierwszy w naszej historii, w historii wolnej Polski 
można powiedzieć – makroekonomiści, ekonomiści 
tak mówią – że bezrobocie w Polsce zostało prak-
tycznie opanowane, tzn. ono… (Oklaski) Ono jeszcze 
występuje i my z tym zjawiskiem walczymy, ale jest 
już raczej ograniczone terytorialnie, ograniczone do 
niektórych obszarów.

Polska jest również liderem wydatków społecz-
nych. Według jednej z najbardziej renomowanych 
firm, według firmy Oxfam wśród 154 państw byliśmy 
na pierwszym miejscu z punktu widzenia wydatków 

Na początku przedstawiania założeń budżetowych 
trzeba opowiedzieć o kilku parametrach makrogo-
spodarczych. Dosłownie za chwilę, bezpośrednio po 
wystąpieniu u państwa, w Wysokiej Izbie, jadę do 
Davos, a tam głównym tematem będzie spowolnienie 
gospodarcze na całym świecie. Rzeczywiście, Polska 
jest częścią gospodarki światowej, jest częścią global-
nego łańcucha dostaw i jako taka będzie podlegała 
pewnym koniunkturom widocznym na całym świe-
cie. Ale chcę też państwu, Wysokiej Izbie, pokazać, że 
jesteśmy dobrze do tego przygotowani. Mamy bufory 
w polityce monetarnej – my je mamy, a inne banki 
centralne ich nie mają – polityce fiskalnej, ale także 
w polityce regulacyjnej.

Polska w ostatnich 5 kwartałach rozwijała się 
w tempie nie mniejszym niż 5%. To jest też ewe-
nement w skali europejskiej, w Unii Europejskiej. 
Spośród dużych krajów rozwijamy się zdecydowanie 
najszybciej. Oczywiście w niektórych kwartałach są 
państwa, które rozwijają się jeszcze odrobinę szyb-
ciej, ale mogę państwa zapewnić, że ten nasz wzrost 
gospodarczy jest przedmiotem – no, co tu dużo mó-
wić – zazdrości ze strony moich kolegów, premierów 
i prezydentów, z którymi choćby dzisiaj i jutro będę 
się spotykał właśnie w Davos.

W 2019 r. przewidujemy realny wzrost gospo-
darczy na poziomie 3,8%, a w tym roku będzie to 
ok. 5%. Znowu możecie państwo zapytać, dlaczego 
tak nisko. Ja mogę z jednej strony powiedzieć, że 
to będzie jeden z najwyższych wzrostów w Unii 
Europejskiej, a z drugiej strony raz jeszcze powtó-
rzyć to, co powiedziałem 4 minuty temu o wartości 
konserwatywnego podejścia do kształtowania, bu-
dowania budżetu. 

Zakładamy także stabilny poziom inflacji. 
Określamy go, również dość konserwatywnie, na 
poziomie 2,3%, a więc poniżej celu inflacyjnego 
Narodowego Banku Polskiego, który to cel wynosi 
2,5%. A więc znowu jesteśmy po tej dobrej stronie 
mocy. Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy na czwartym 
miejscu od dołu w całej Unii Europejskiej, właśnie po 
tej dobrej stronie mocy, jeśli chodzi o poziom inflacji. 
Mamy 1,1–1,2% inflacji. To jest jedna z najniższych 
inflacji w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o cenę ko-
szyka produktów, wszystkich produktów łącznie, to 
jedne produkty idą trochę w górę, o kilka punktów 
procentowych, niektóre jeszcze wyżej, ale są też pro-
dukty, które tanieją. Łącznie w całym koszyku mamy 
jedną z najniższych inflacji w Unii Europejskiej.

Drodzy Państwo, Wysoka Izbo, większość ma-
kroekonomistów pozazdrościłaby takiego modelo-
wego wzrostu gospodarczego. Inflacja jest w ryzach, 
deficyt budżetowy jest bliski zeru, na takim pozio-
mie, o jakim powiedziałem, dług publiczny do PKB 
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(prezes M. Morawiecki) w którym się znajdujemy. No, taka jest prawda. Do 
tego trzeba dodać jeszcze ściągalność podatku CIT, 
przede wszystkim od korporacji międzynarodowych.

My – zwróćcie państwo uwagę – obniżyliśmy CIT, 
również dzięki decyzji tej Izby, za którą bardzo dzię-
kuję. Obniżyliśmy CIT z 19 do 9% dla 95% płacących 
CIT przedsiębiorców. Jest ok. 460 tysięcy firm, które 
płacą w Polsce CIT, i ta obniżka obejmie 95% z nich. 
Ona jest dla firm mających obroty do ok. 2 milionów 
euro, a więc 95%. Jednak ściągalność podatku CIT 
rośnie. Co to znaczy? To znaczy, że nasze wyjazdy do 
Davos, nawoływanie w Komisji Europejskiej do tego, 
żeby unikać rajów podatkowych, unikać unikania 
płacenia podatków, dają efekt.

Rozwiązania, które wdrożyliśmy, są skuteczne, 
bo zwiększyliśmy wpływy z podatku CIT w ciągu 
4 lat… zwiększymy, bo ten rok jeszcze się nie za-
kończył, o ok. 10 miliardów, a przez 8 lat rządów 
naszych poprzedników te wpływy – uwaga – zma-
lały z 34 miliardów 600 milionów do 33 miliardów 
800 milionów. O tyle przez 8 lat zmalały. A w na-
szym przypadku przez 4 lata, mimo obniżki CIT 
dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców, 
wpływy rosną o 10 miliardów zł. To jest skuteczność 
naszych mechanizmów, tego, co wdrożyliśmy.

Podobne sukcesy, chociaż bardziej liniowe, nie 
takie skokowe, mamy w przypadku podatku PIT i in-
nych danin, ale już nie chcę mówić o tym w szcze-
gółach.

Szanowni Państwo, koordynowana i kontynu-
owana będzie realizacja programów społecznych. 
To będzie po stronie wydatkowej. Dzięki powołaniu 
z Funduszu Dróg Samorządowych… Tutaj jest kilka 
miliardów złotych, 6-miliardowy fundusz. Takiej alo-
kacji na rozwój dróg powiatowych, gminnych do tej 
pory nigdy nie było w historii III Rzeczypospolitej. 
Warto podkreślić, że to nie są środki unijne. Jesteśmy 
wdzięczni np. za środki unijne zwłaszcza na rozwój 
kolejnictwa – ja tutaj przyjechałem do państwa prosto 
z kongresu rozwoju kolei „Przyszłość i perspektywy 
polskiej kolei” – bo tam rzeczywiście są to środki 
w dużej mierze z budżetu Unii Europejskiej, z budże-
tu spójności. Ale tutaj mamy nasz budżet krajowy, 
środki wypracowane właśnie dzięki skuteczności 
polityki budżetowej.

Chciałbym zarysować Wysokiej Izbie niejako 
w dużych agregatach nasze główne kierunki alokacji 
wydatków budżetowych.

Blisko 98 miliardów zł jest na ochronę zdro-
wia, być może sięgnie to prawie 100 miliardów zł. 
Budżet na ochronę zdrowia nigdy nie był tak wy-
soki. Zwiększamy go również w proporcji do PKB, 
zgodnie z ustaleniami, które wywalczył jeszcze pan 
minister, wówczas pan senator Konstanty Radziwiłł, 
przyczyniając się oczywiście do dużego bólu gło-
wy w Ministerstwie Finansów, ale taka jest rola 

społecznych przy jednoczesnym ograniczaniu de-
ficytu budżetowego. Tak więc duże osiągnięcie. Tu 
oczywiście wszystkie nasze programy, o których pań-
stwo doskonale wiecie, program 300+, który dociera 
do 4 milionów 600 tysięcy uczniów, czy 500+, który 
dociera do prawie 2,5 miliona rodzin, czyli w sumie 
do ponad 3,7 miliona dzieci i młodzieży…

Rozwój i solidarność – to jest nasze hasło, takie 
hasło przyświecało nam w czasie konstrukcji, two-
rzenia tego budżetu.

Chciałbym teraz przedstawić kilka głównych 
kierunków alokacji wydatków budżetowych. Otóż 
w skali całego budżetu nasze wydatki będą wyno-
siły powyżej 400 miliardów zł, najwyższe wydat-
ki – 416 miliardów zł, a dochody będą na poziomie 
387 miliardów zł. To są najwyższe dochody zaplano-
wane na przestrzeni ostatnich 20 lat, również najwyż-
sze wydatki. Zwiększamy je zresztą w zgodzie ze sta-
bilizującą regułą wydatkową i oczywiście w zgodzie 
z regułami Unii Europejskiej, tak żeby odpowiadało 
to wszystkim wymogom Komisji Europejskiej.

Szanowni Państwo, jak to w ogóle było możliwe? 
To trzeba z całą mocą tutaj podkreślić. Staram się uni-
kać jakichkolwiek sformułowań, które mogą stano-
wić pewnego rodzaju polityczną wycieczkę, ale chcę 
podkreślić, że są tu 2 podstawowe zmienne, może 3.

Otóż to wszystko było możliwe na skutek zna-
komitego przyrostu ściągalności podatków, przede 
wszystkim podatku VAT. W czasach naszych po-
przedników był wzrost o ok. 21–22%, do 123 mi-
liardów z ok. 102 miliardów zł. Przez 3 lata… My 
zakończyliśmy rok 2018 – po raz pierwszy podaję 
publicznie tę liczbę, robię to tutaj, przed Wysoką 
Izbą – na poziomie przekraczającym nasz plan, któ-
ry zakładał 167,6 miliarda. Zakończyliśmy ten rok 
na poziomie 175 miliardów zł, a nawet z malutkim 
okładem. (Oklaski) To jest zasługa wdrożenia nowych 
mechanizmów ściągalności, takich jak jednolity plik 
kontrolny, jak również split payment, STIR, SENT I, 
SENT II, SENT III.

Szanowni Państwo, na przyszły rok – niech 
Wysoka Izba zwróci na to uwagę – konserwatyw-
nie założyliśmy 179 miliardów zł, a już mamy 175. 
Czyli to konserwatywne założenie dotyczące tego-
rocznej ściągalności VAT niemal z całą pewnością 
przekroczymy. Będzie to zapewne około stu osiem-
dziesięciu paru miliardów. A to oznacza, że w ciągu 
4 lat będzie przyrost o blisko 50%, a może nawet 
przekroczymy te 50%. Przy jednoczesnym wzroście 
przedsiębiorczości, spadku liczby kontroli – podkre-
ślam: spadku liczby kontroli – prowadzonych przez 
Krajową Administrację Skarbową i o 38% wyższej 
skuteczności tych kontroli… To udało się zrobić i to 
jest jak gdyby klucz do tego minicudu gospodarczego, 
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(prezes M. Morawiecki) minister Zalewska rozmawia teraz ze środowiskiem 
nauczycielskim również o tym problemie.

I główne wydatki – „Rodzina 500+”, „Dobry 
start”, tzw. mały ZUS, wydatki na poprawę przed-
siębiorczości. To są różne tematy, które też znajdują 
odzwierciedlenie w tym budżecie.

W dalszym ciągu uszczelniamy system podatko-
wy, kontynuujemy projekty rozpoczęte w 2018 r., np. 
mechanizm podzielonej płatności – bardzo liczymy 
na to – czy obowiązek raportowania schematów po-
datkowych. Pamiętacie może państwo pewną cieka-
wą, innowacyjną regulację, którą wdrożyliśmy od 
września zeszłego roku; było o tym sporo dyskusji. 
Chodziło o to, żeby pewne firmy o najwyższych obro-
tach, 2000 firm, w pełni transparentny sposób poka-
zywały swoje zyski, przychody, koszty. To też już daje 
rezultaty, ponieważ my w ten sposób uruchamiamy 
naturalne mechanizmy rynkowe, firmy przyglądają 
się sobie, zastanawiają: dlaczego ja, mając podobne 
obroty jak mój konkurent, płacę 200 milionów zł, 
a on płaci 20 milionów zł? Tak że w ten sposób za-
chęcamy również do takich naturalnych społeczno-
-gospodarczych mechanizmów weryfikacji struktur 
podatkowych.

Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim 
podkreślić to, że budżet na ten rok jest budżetem roz-
woju i jest budżetem solidarnościowym. Jest również 
budżetem, który zapewnia wszystkie wymogi Unii 
Europejskiej, i budżetem bezpiecznym. Ze względu 
na obecną fazę cyklu koniunkturalnego jest również 
budżetem, który daje nam pewne rezerwy, pewne bu-
fory na wypadek ewentualnego spowolnienia w strefie 
euro, spowolnienia koniunktury światowej w gospo-
darce. Jest to dobry budżet, taki, który daje dobre 
perspektywy wzrostu gospodarczego i jednocześnie 
zabezpiecza wszystkie nasze programy społeczne, 
a więc jest budżetem solidarnościowym. W związku 
z tym bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tych 
naszych założeń budżetowych. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan premier miał od razu po wystąpieniu lecieć 

do Davos, ale powiedział: 3 pytania. Tak więc bardzo 
proszę, jest czas na 3 pytania.

Pan senator Rulewski, pan senator Augustyn i pan 
senator Kleina.

Bardzo proszę, 3 pytania.

Senator Jan Rulewski:
Panie Premierze, rzeczywiście jest tak, że…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście 

limit 1 minuty, Panowie Senatorowie.)

Ministerstwa Zdrowia, bo reprezentuje potrzeby pa-
cjentów, potrzeby całego społeczeństwa, i to niezwy-
kle ważne. Tak że bardzo dziękuję, Panie Ministrze, 
Panie Senatorze, Panie Marszałku. Pan marszałek 
również o to zawsze bardzo zabiegał. (Oklaski)

84 miliardy zł na oświatę, naukę i szkolnictwo 
wyższe to też jest rekordowa kwota.

79 miliardów zł jest na obronność i bezpieczeń-
stwo. Tutaj trzymamy się również tego wymogu 
NATO-wskiego mówiącego o 2% PKB, za co je-
steśmy chwaleni i co nam się przydaje na arenie 
międzynarodowej; to widać zresztą po niektórych 
wypowiedziach. Z kolei jak rozmawiam z panią 
kanclerz, z panem prezydentem Francji czy przy-
wódcami innych krajów członkowskich NATO, to 
podkreślam, że my jesteśmy jednym z tych kilku 
krajów, które wydają na politykę obronną 2% lub 
więcej. I mamy tutaj argument w dyskusjach z na-
szymi partnerami, co oczywiście też jest bardzo 
ważne.

Mamy też rekordowy wzrost w łącznej puli wy-
datków na renty i emerytury w samej tej waloryzacji, 
która w dużym stopniu będzie opierała się na walo-
ryzacji kwotowej, o czym zapewne Wysoka Izba też 
już wie, w czym ma orientację. Od 1 marca wydamy 
dodatkowo 8,5 miliarda na waloryzację, żeby naj-
niższe emerytury były waloryzowane co najmniej 
właśnie o tę kwotę, tzn. o kwotę nie niższą niż 70 zł 
– oczywiście ta kwota będzie różna procentowo, będą 
różne procentowe proporcje po odniesieniu do wyso-
kości emerytury – a później będzie nawet wyższa od 
tych 70 zł. Taka będzie konstrukcja tej waloryzacji 
emerytalnej w 2019 r. To bardzo ważny parametr 
budżetowy.

Następuje również odmrożenie większości kwot 
bazowych i ich wzrost w różnych miejscach, czasami 
nawet o 4%. Przypomnę, że przez wiele lat poprzed-
nich ta kwota bazowa w budżetówce była zamrożona, 
a więc my też nie nadrobimy tych zaległości w jed-
nym roku. Ale chcę zapewnić Wysoką Izbę, że mamy 
na uwadze również to, żeby w budżecie na rok 2020, 
który już za chwilę, bo czas tak biegnie, tj. od marca, 
od kwietnia będzie konstruowany w Ministerstwie 
Finansów, te kwoty bazowe rosły. Chodzi też o to, 
żeby w dialogu ze związkami zawodowymi, z repre-
zentacjami pracowników móc zaprezentować pewną 
ścieżkę progresji, przyrostu wynagrodzeń, bo to jest 
bardzo ważne, tak jak chociażby dyskutowany teraz 
społecznie wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Proszę 
popatrzeć na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli: 
kwiecień minionego roku – 5%, styczeń tego roku – 
5%, a w najbliższych 12 miesiącach albo wcześniej 
będzie to też 5%, a więc w składanym procencie 
będzie ponad 15% dla nauczycieli. Wiem, że pani 
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(senator J. Rulewski) I na koniec chciałem już zapytać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To już są 3 py-

tania i minuta minęła, Panie Senatorze.)
Ostatnie króciutkie, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To ostatnie, ale 

bardzo króciutko, Panie Senatorze.)
Z budżetu nie wynika, żebyśmy mogli zrobić wy-

starczający postęp w przejściu na gospodarkę zero-
emisyjną i rozwój OZE, a przecież przed nami, po 
spadku, który notujemy w tym zakresie, możliwe 
duże kary. Co pan na to, Panie Premierze?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina, a potem poprosimy pana pre-

miera o odpowiedzi.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Premierze!
Poinformował pan nas, że w br. nastąpi wzrost 

płac, odmrożenie płac, i że ten wzrost w sferze bu-
dżetowej będzie wynosił 2,3% przy założeniu, bar-
dzo ostrożnym, jak pan premier powiedział, że infla-
cja wyniesie 2,3%, jak zakłada rząd, bo Narodowy 
Bank Polski zakłada inflację na poziomie 2,5%. Czyli 
w praktyce to oznacza zamrożenie poziomu płac na 
dotychczasowym poziomie. Jeżeli porównuje się to 
do czasów przeszłych, nie mówimy do jakich, kiedy 
te płace były zamrożone, to trzeba powiedzieć, że 
wówczas inflacja była zerowa, a nawet była defla-
cja. Prawda? A więc to jest całkowicie inna sytuacja. 
Wydaje mi się, że uczciwość wymagałaby pokazania 
tego także w tym kontekście.

Druga kwestia. Mówimy też o tym – i to widzimy 
– że jest ogromny wzrost dochodów budżetowych. 
Pan mówił, że jest bardzo dobra kondycja budżetu 
państwa. Dlaczego więc np. na drogi ekspresowe i na 
inne drogi ciągle wydaje się mniej niż w przeszłości? 
Niektóre inwestycje się wręcz zamyka czy wstrzymu-
je. Takim przykładem jest niezwykle ważna z punktu 
widzenia wykluczenia komunikacyjnego droga eks-
presowa nr 6 ze Szczecina do Gdańska. Inwestycja 
została wstrzymana obecnie na 4 lata, już czwarty 
rok mija i nie ma nadziei na jej uruchomienie, a to 
są tereny najbardziej wykluczone komunikacyjnie 
w Polsce. Takich przykładów jest bardzo wiele.

I trzecia sprawa dotyczy służby zdrowia…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już ostatnia, 

bo minuta minęła, Panie Senatorze.)
Mówimy o tym, że tak duże pieniądze są przezna-

czone na służbę zdrowia, pan minister mówi o 98 mi-
liardach zł. To dlaczego środki przeznaczone dla wielu 
szpitali powiatowych są na ten rok, na rok 2019, niż-

Rzeczywiście jest tak, że budżet zawiera w sobie 
wiele wskaźników, ale są tu również istotne, że tak po-
wiem, zapomnienia. Chodzi m.in. o sferę budżetową. 
Podwyżka nie jest tu podwyżką. To jest nieprawda, to 
jest wyrównanie strat, krzywd, które miały miejsce 
już 9 lat temu, w tym 3 lata za rządów PiS. Podwyżka 
o 2,3% oznacza pewną niesprawiedliwość wobec in-
nych grup zawodowych z administracji, które dostają 
podwyżkę na poziomie 5%.

Kolejna sprawa. Nie jest prawdą albo jest niepełną 
prawdą to, że dług publiczny w Polsce ma się dobrze. 
Ten dług tylko w kwartale… w ciągu 3 miesięcy ze-
szłego roku wzrósł o 27 miliardów zł, a 1/3 jest obsłu-
giwana wobec zagranicy. To prawda, że on maleje, ale 
niejako proporcją do PKB nie napełni pan kotła ani 
talerza polskiej rodziny. Istotne jest to, ile tych pienię-
dzy wydamy na zewnątrz, a tu niestety polityka pań-
stwa, gospodarcza, zwłaszcza monetarna, powoduje, 
że złotówka słabnie, dług nam rośnie i w tej chwili 
wynosi już, według właściwej terminologii, 1 bilion 
350 miliardów zł, czyli ok. 40 tysięcy zł na rodzinę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ale py-
tanie…)

Co pan na to?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pytanie… Już 

2 pytania były.)
Co pan na to?!

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Panie Premierze, poprosimy teraz pana senatora 

Augustyna, senatora Kleinę, a później o odpowiedzi 
pana premiera.

Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Premierze, to bardzo przykre, że mimo pro-

testów osób niepełnosprawnych w parlamencie bu-
dżet nie przewiduje pieniędzy na wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, który zobowiązuje do 
zrównania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego 
dla opiekunów osób starszych. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Nasza gospodarka natrafia na po-
ważną barierę na rynku pracy. To, że jest tak niskie 
bezrobocie, z jednej strony jest radością, ale z drugiej 
strony jest wyzwaniem. Ja nie znajduję w budżecie 
śladów ani dobrej polityki migracyjnej, by móc spro-
wadzić tu gości do pracy, ani dobrej polityki wydat-
ków, które pozwalałyby tych, którzy tu przyjeżdżają, 
np. z Ukrainy, zatrzymać i asymilować, ani polityki 
w zakresie aktywizacji na rynku pracy, zwłaszcza 
osób starszych, w tym ostatnim segmencie pieniądze 
są śladowe.
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(senator K. Kleina) i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. Wynagrodzenia średnie w tych 
2 różnych agencjach rolnych są różne. I w naszym 
odczuciu należy prowadzić taką politykę, żeby tam, 
gdzie są niższe te wynagrodzenia, one procentowo 
rosły trochę szybciej. I temu ma odpowiadać nasza 
polityka. Np. w urzędach wojewódzkich, w których 
wynagrodzenia nie były podnoszone praktycznie 
przez 8 lat – prawda? – wynagrodzenia nie rosną 
o 2,3%, tylko o 4% lub 6,3%, a nawet są rozmowy 
o właśnie… To jest powyżej 6% – może tak mogę 
bezpiecznie powiedzieć. Czyli odpowiadając łącz-
nie na pytania pana senatora Rulewskiego i senatora 
Kleiny, powiem, że to było odmrożenie kwoty bazo-
wej, podwyższenie o 2,3%, ale praktycznie nauczy-
ciele… W przypadku 500 tysięcy osób z tego właśnie 
1,5 miliona czy ponad 1,5 miliona to nie jest żadne 
2,3%, tylko to jest 5% 9 miesięcy temu, 5% teraz, 5% 
za… To zupełnie inna pula. Prawda?

Mówił pan senator Rulewski także o długu pu-
blicznym. Panie Senatorze, tutaj trzeba przypomnieć 
pewne liczby. Kiedy w 2007 r. zmieniała się władza, 
dług publiczny wynosił 511 miliardów. Kiedy 8 lat 
później też zmieniała się władza, dług publiczny wy-
nosił 888 miliardów plus 150–160 miliardów z OFE. 
Bo wszyscy się zgadzają, nikt nie kwestionuje tego, 
że wzięcie z nieba 160 miliardów i skonsumowanie 
ich jest dokładnie tym samym, czym byłoby… Gdyby 
tego nie było, tyle wynosiłby dług publiczny. Tak 
więc 888 miliardów dodać 160 miliardów to 1 bilion 
48 miliardów. Z 511 miliardów… Łatwo policzyć, że 
w ciągu 8 lat jest to przyrost o 105%. Prawda? I to 
jest jakby najprostsza matematyka. Ja to mówiłem 
10 razy, nikt tego nigdy nie zakwestionował, bo taka 
jest prawda o tych 8 latach. Panie Senatorze, nastą-
pił wzrost długu publicznego w czasie 8 lat naszych 
poprzedników o 105%, czyli stał się on ponaddwu-
krotnie wyższy. Tymczasem my, przejmując ten dług 
– trzymam się tych samych liczb – 888 miliardów… 
Dzisiaj, po 4 latach ten dług to ok. 1 biliona, może 
trochę powyżej biliona. Tak?

(Senator Jan Rulewski: 500 miliardów…)
To może trochę powyżej 1 biliona, czyli przez 4 

lata nastąpił wzrost tego długu o ok. 15%, zakładam, 
że nie będzie więcej. Szanowni Państwo…

(Senator Jan Rulewski: 500…)
…15%… Na razie posługuję się procentami, bo 

łatwo jest epatować i mówić: powyżej 1 biliona. Tylko 
że powyżej 1 biliona to już za naszych poprzedników 
było, ale obniżyli to poprzez skonsumowanie 160 mi-
liardów. A więc sprawiedliwe ujęcie tematu długu 
jest – użyję łagodnych słów – bardzo trudne, żeby nie 
powiedzieć: wstydliwe dla naszych poprzedników, 
Panie Senatorze.

A teraz odniosę się jeszcze do ostatniej kwestii, 
którą pan poruszył, czyli proporcji do PKB. Otóż to 

sze, i to w stopniu znaczącym, niż były w roku 2018? 
Przykładem jest szpital w Lęborku, który dysponuje 
środkami zdecydowanie mniejszymi.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No bo kontrak-
tu nie wykonywał.)

I jest bardzo wiele takich przypadków, przynaj-
mniej w województwie pomorskim. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Premierze, proszę bardzo.

Prezes Rady Ministrów  
Mateusz Morawiecki:
Dziękuję bardzo za te pytania.
Szanowni Państwo, najpierw pytania pana sena-

tora Rulewskiego związane z długiem publicznym 
i z podwyżką czy odmrożeniem kwoty bazowej. 
Przede wszystkim należy podkreślić raz jeszcze, że 
zgodnie z tym – połączę trochę 2 pytania – o czym 
pan senator Kleina powiedział, rzeczywiście przez 
niektóre lata była deflacja, dokładnie przez 2 lata. Ale 
czy nie dodał pan, że w niektórych latach inflacja była 
powyżej 5% czy ok. 5%?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Czyli to też się zgadza. A przez większość tych 

lat łącznie była zamrożona kwota…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Czyli my jak gdyby właśnie nadrabiamy zaległości 

z przeszłości. Ale to jest pierwsza część odpowiedzi 
na pytanie. Oczywiście też chcielibyśmy, żeby było 
więcej… Ale cała budżetówka, tzw. zerówka, jak to 
się mówi, 646 tysięcy pracowników… I oczywiście 
też kolejne grupy zawodowe – 500 tysięcy nauczy-
cieli, 250 tysięcy pielęgniarek itd.… Można liczyć, że 
łącznie w różnych kategoriach jest to ok. 2 milionów 
osób lub nawet 3 miliony osób, jeżeli dodamy do tego 
PKP, Pocztę Polską itd. Ale skupmy się na tej grupie 
od 1,5 miliona do 2 milionów osób. Otóż te 2,3% nie 
oddaje naszej faktycznej polityki podwyżek, którą 
założyliśmy na ten rok, ponieważ w wielu grupach, 
w tych, które były najniżej uposażone, te przyrosty 
są wyższe, mówię tutaj np. o służbach mundurowych. 
W służbach mundurowych to nie jest 2,3%, to jest 
więcej, ponieważ służby mundurowe pokazywały, 
że w latach 2008–2015 były bardziej stratne i tam 
tych podwyżek nie było. A więc my teraz, można 
powiedzieć, w niektórych grupach rzeczywiście 
nadrabiamy ten brak podwyżek w przeszłości. Ale 
są też – to pan minister Romańczuk by wiedział 
bardzo dobrze – różnice w ramach poszczególnych 
działów. Weźmy np. Agencję Restrukturyzacji 
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(prezes M. Morawiecki) pulę, która wynosiła wtedy 5 miliardów 800 milionów 
mniej więcej. I ona maleje stopniowo. A więc to prze-
sunięcie w Funduszu Pracy rzeczywiście następuje.

Przyznaję jednak – i dziękuję za tę uwagę – że 
warto przekazać więcej środków np. na aktywizację 
osób starszych. O to też pan senator pytał. Zwrócę 
uwagę pani minister jednej i drugiej, minister fi-
nansów i minister rodziny, na to, czy rzeczywiście 
nie można by więcej środków przesunąć w ramach 
uzgodnień z Radą Dialogu Społecznego na ten cel, 
bo to jest słuszna uwaga, bardzo ważna. Podzielam 
tę refleksję.

Żeby odpowiedzieć wyczerpująco na ostatnie py-
tanie… To naprawdę dużo czasu by zajęło. Ono było 
o OZE, pytanie pana senatora Augustyna, o odna-
wialne źródła energii. Ale powiem krótko tylko tak: 
mniej więcej miesiąc temu pan minister Tchórzewski 
zaproponował miks energetyczny w ramach polity-
ki energetycznej przedstawianej do roku 2040. I tam 
znalazły się ogromne środki, a zarazem preferencje 
regulacyjne dla odnawialnych źródeł energii. Otóż, 
jak zapewne pan senator wie, ale wszystkim państwu 
mogę to przypomnieć, tam było założone powyżej 
8 GW mocy w energetyce wiatrowej na morzu – wzrost 
do takiej kwoty, może nawet do ok. 10 miliardów. 
A w energetyce fotowoltaicznej – z 10 tysięcy MW 
mocy zainstalowanej w roku 2030, do nawet 20 tysięcy, 
czyli 20 GW mocy w roku 2040. A więc te akcenty na 
energetykę odnawialną tam są bardzo mocno położone.

Jednak zgadzam się też z panem senatorem, że 
jest to dla nas wielkie wyzwanie w kontekście po-
lityki klimatycznej Unii Europejskiej, ponieważ 
ona zakłada, że około 100 milionów uprawnień jest 
darmowych w latach 2020–2030, a 130 miliardów 
jest potrzebnych. Prawda? Czyli te 30 miliardów 
my musimy… Przepraszam, 130 milionów. Czyli te 
30 milionów pomnożone przez 10 może nas koszto-
wać nawet 20–30 miliardów euro. To jest ogromne 
wyzwanie dla polskiej energetyki i tutaj zgadzam 
się z panem senatorem, że musimy przyspieszyć in-
westycje w energetykę odnawialną – wiatrową na 
morzu, fotowoltaiczną. Rozmawiamy o tym z panem 
ministrem Tchórzewskim.

I teraz wracam już do kolejnych pytań, pana se-
natora Kleiny, związanych z drogami.

Nie jestem przekonany na 110%, ale wydaje mi się, 
że ten odcinek od Szczecina do Koszalina drogi S6 – 
bo o nią pan precyzyjnie zapytał – jest budowany…

(Senator Piotr Zientarski: Jaki?)
Od Szczecina do Koszalina.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, Szczecin 

– Gdańsk.)
Ale chwileczkę, wspomniał pan, że od Szczecina 

do Gdańska… No, żeby mogło być od Szczecina do 
Gdańska, to musi też być od Szczecina do Koszalina. 
Prawda?

ma ogromne znaczenie. W Unii Europejskiej to jest je-
dyny parametr, który interesuje Komisję Europejską, 
nie jest to absolutny poziom długu, tylko jego poziom 
właśnie w proporcji do PKB. Założenie kryterium 
z Maastricht z 1992 r., tzw. kryterium konwergencji, 
które do dzisiaj obowiązuje, mówi właśnie o proporcji 
długu do PKB na nieprzekraczalnym poziomie 60%, 
który jest zresztą wpisany do naszej konstytucji. Gdy 
więc u nas spada on po raz pierwszy poniżej 50% 
w relacji do PKB, to przecież należy z tego się cieszyć 
i warto by było przyklasnąć. (Oklaski)

Dziękuję.
Pan senator Augustyn zapytał o osoby niepełno-

sprawne. Panie Senatorze, my w ślad za obietnicami 
złożonymi osobom niepełnosprawnym, całemu śro-
dowisku w zeszłym roku, ponad pół roku temu… Już 
wówczas zwiększyliśmy wydatki na rentę minimal-
ną o ponad 600 milionów zł plus dodatkowo blisko 
1 miliard zł przesunęliśmy w NFZ na wsparcie osób 
niepełnosprawnych w procesach rehabilitacyjnych, co 
znajduje odzwierciedlenie w budżecie NFZ, można 
to sprawdzić. Zresztą wdrożyliśmy wtedy ustawę, 
jak pamiętacie państwo. Osoby niepełnosprawne na 
początku lipca nawet sprawdziły, jak ta ustawa działa, 
i jakoś nie było dyskusji społecznej na ten temat, że 
ona nie działa, a więc działa. I dodatkowo, jako trzeci 
instrument, wdrożyliśmy wtedy daninę solidarno-
ściową, jak pamiętacie państwo, na poziomie 4% od 
osób, które zarabiają powyżej 1 miliona zł rocznie. 
Ta danina też będzie przeznaczona na wsparcie osób 
niepełnosprawnych. A więc nie jest tak, że ten budżet 
nie zakłada elementów solidarnościowych, o które 
pan zapytał.

(Senator Mieczysław Augustyn: Do Trybunału…)
Następne duże zagadnienie dotyczyło barier na 

rynku pracy. Ono rzeczywiście, przyznaję, jest bar-
dzo dużym wyzwaniem, wyzwaniem społecznym, 
wyzwaniem gospodarczym. Tutaj mogę powiedzieć, 
że cieszę się ze spadku bezrobocia. Przedsiębiorcy 
pracodawcy wskazują na to, jak bardzo potrzebu-
ją rąk do pracy, głów do pracy. Staramy się te uła-
twienia czynić. Przecież właśnie dlatego na terenie 
Rzeczypospolitej pracuje powyżej 1 miliona pra-
cowników zarobkowych, którzy migrują z Białorusi, 
z Ukrainy – przede wszystkim z tych 2 krajów. A więc 
staramy się to robić.

I również z Funduszu Pracy… Bo było też pytanie 
o to, czy są jakieś środki, które są alokowane na to. 
Z Funduszu Pracy my przeznaczamy mniej środków 
na coś, co dzisiaj byłoby już dziwne, czyli na akty-
wizację pracowników tam, gdzie praktycznie prawie 
wcale nie ma bezrobocia. Prawda? My przeznacza-
my na programy, tylko że te programy były 2-letnie. 
I pani minister Rafalska już 2 lata temu zmniejszała 
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(prezes M. Morawiecki) przez panów senatorów Rulewskiego, Napieralskiego 
i Libickiego. I na te pytania bardzo proszę odpowie-
dzieć. A następne osoby już się zapisały. Mamy za-
pisane 2 osoby.

Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Chwila, może zróbmy minutową przerwę tech-

niczną.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
No, po tak znakomitym wystąpieniu można tylko 

powiedzieć: raduj się, Matko Polsko! Mamy wspania-
ły budżet, mamy ludzi dobrze przygotowanych do 
realizacji tego budżetu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Brawo!)
(Oklaski)
Wracając do pytań, muszę powiedzieć, że na pyta-

nia, które otrzymałem, po części udzielił odpowiedzi 
pan premier. Kwestia finansowania opiekunów osób 
niepełnosprawnych była poruszana w wystąpieniu 
pana premiera. Kwestię podwyżek dla sfery budże-
towej pan premier też już szeroko omówił.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Europejskiego 
Centrum Solidarności, to ta sprawa była porusza-
na. Otrzymaliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych informację, że w trakcie 
posiedzenia komisji kultury dyskutowana była po-
prawka zgłoszona przez pana senatora Borusewicza. 
Nie uzyskała ona poparcia komisji, stąd też komisja 
wnosiła o przyjęcie tych działów bez poprawek.

Pan senator Libicki pytał o mój stosunek do po-
prawki… Chodziło o 1 tysiąc zł na trzecie dziecko. 
Tak? Tak to sobie hasłowo zapisałem. Nie widziałem 
tej poprawki. Chętnie zobaczę, jakie są wskazane 
źródła finansowania. Niewątpliwie wszyscy daliby-
śmy z serca jak najwięcej, jednak musimy patrzeć 
racjonalnie na budżet, na nasze możliwości. To, że 
w Polsce funkcjonuje sprawnie program 500+ i że 
w tym budżecie zapewnione są środki na realizację 
tego programu w obecnym kształcie, jest przecież 
wielkim sukcesem, osiągniętym dzięki wielkiemu 
wysiłkowi nas wszystkich. A to jest bardzo potrzebny 
program. Jego rozszerzenia, modyfikacje zapewne 
w przyszłości będą możliwe. Co do poprawki senatora 
Libickiego to, tak jak powiedziałem, nie widziałem jej 
jeszcze i nie znam wskazanych źródeł finansowania.

Jeżeli chodzi o kwestię rzecznika, tych środków 
na finansowanie rzecznika, to w trakcie posiedzenia 
otrzymałem informację, że ta poprawka została przy-
jęta przez komisję praw człowieka w dość interesujący 
sposób, bo 1 głosem. Tzn. wnioskodawca sam zagło-
sował za, a wszyscy inni się wstrzymali. Takie wy-
darzenie miało miejsce. Gratuluję tej jednoosobowej 

Akurat województwo zachodniopomorskie ma 
4 tzw. eski, jeśli dobrze pamiętam, które my ruszyli-
śmy. Ma S6, gdzie prace są kontynuowane. Ma S11, 
która idzie od Koszalina na południe, do Szczecinka, 
i my ruszyliśmy z tymi pracami. Są też prace pro-
jektowe nad S10, przez Wałcz, która idzie potem do 
Płocka i Bydgoszczy, czyli to też będzie ważna arte-
ria. I oczywiście jest też S3, która idzie od północy, 
przez Szczecin, na południe. A więc S6 nikt tutaj nie 
wstrzymuje, te prace się…

(Senator Kazimierz Kleina: Jest wstrzymana.)
(Senator Piotr Zientarski: Jest wstrzymana, Panie 

Premierze.)
Panie Senatorze, sprawdzę szczegóły, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Sprawdzimy.)
…2 miesiące temu zapewniano mnie, że od 

Szczecina do Koszalina te prace przebiegają…
(Głos z sali: Od Gdańska…)
No ale chwileczkę. Zanim pojedziemy ze Szczecina 

do Gdańska, musimy też eską dojechać do Koszalina. 
Jeśli wszyscy się zgadzamy, że ona jest budowana, no 
to cieszę się z tego powodu.

(Poruszenie na sali)
No i jeszcze raz muszę wspomnieć, że drogi 

ekspresowe to też przygotowywanie projektów. Jak 
pan minister Kwieciński i pan minister Adamczyk 
podkreślali kilkukrotnie, tych projektów w latach 
2015–2016, mówiąc delikatnie, nie było tak wiele, 
jak moglibyśmy się spodziewać. Tak więc trzeba 
było te przetargi przygotować, trzeba było tę machi-
nę uruchomić. I liczba tych esek, liczba rozpisanych 
przetargów, dzisiaj jest dla mnie satysfakcjonująca.

Pytał pan również o środki dla szpitali. Środki 
dla szpitali, zresztą w ramach reformy sieci szpitali, 
którą rozpoczął, zainicjował pan minister Radziwiłł, 
rosną. Jak jest w tym konkretnym szpitalu, musiałbym 
sprawdzić, ale wiem, że w przypadku ogromnej liczby 
szpitali, ogromnej większości – myślę, że w 99%, 
ale sprawdzę to – te środki są z roku na rok większe. 
A jeśli chodzi konkretnie o Lębork, to postaram się 
dodatkowo odpowiedzieć panu senatorowi.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, za zaproszenie. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Panie Premierze, bardzo serdecznie dziękuje-

my. Życzymy owocnych obrad, rozmów w Davos. 
Dziękujemy bardzo.

Wracamy do pana senatora Biereckiego. Pan se-
nator Bierecki kontynuuje odpowiedzi na pytania 
senatorów. Pan senator jeszcze nie odpowiedział 
na wszystkie pytania, a te pytania były zadawane 
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(senator G. Bierecki) środki są tak mocno zagwarantowane, że nie będzie 
takiego mechanizmu przyczynowo-skutkowego, o ja-
kim mówię.

I drugie pytanie, dotyczące naszych spraw se-
nackich. Jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni, 
i to podkreślamy, że udało się nam, jako Senatowi, 
w roku 2018 znaleźć wśród wszystkich decydentów, 
w zgodzie, 100 milionów zł dla Polonii. I ta próba 
stopniowego zwiększania wspomnianych środków nie 
jest efektem jakiegoś widzimisię Senatu, tylko auten-
tycznego, stałego zwiększania się potrzeb widocznych 
w ofertach. I w związku z tym, skoro stale zwiększa 
się ta pula potencjalnych beneficjentów liczących na 
pomoc państwa polskiego, czyli środowisk polonij-
nych i Polaków na Wschodzie, niepodwyższanie także 
jest pewnym negatywnym sygnałem. 

Czy była na posiedzeniu komisji budżetowej ja-
kaś analiza ze strony zaproszonych przedstawicieli, 
którzy byliby skłonni widzieć nie tylko po stronie 
Senatu… Bo myśmy wskazali, że Kancelaria Senatu 
jest gotowa do przesunięcia części środków… Czy 
np. w budżecie MSZ byłaby jakaś zwiększona pula 
środków na rzecz Polonii i Polaków na Wschodzie, 
tak żeby Polonia otrzymywała jednoznaczny sygnał, 
że państwo polskie – tu nie chodzi tylko o Senat – 
jest stale za wzrostem wydatków na rzecz Polonii 
i Polaków na Wschodzie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski… Nie widzę go.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, w wyniku przyjętej 

zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw niektóre z samorzą-
dów niestety stanęły przed widmem wprowadzenia 
zarządu komisarycznego, mają już wprowadzony 
program naprawczy, albowiem… Ja powiem o tym 
na przykładzie gminy, która jest w moim powiecie. 
Ubytek związany z podatkiem od nieruchomości, od 
elektrowni wiatrowej wyniósł 6 milionów 329 tysię-
cy 764 zł. Kwotę nadpłaty, która powstała w wyniku 
tego odpisu, w wysokości przeszło 3 milionów, mu-
sieli rozliczyć we wrześniu 2018 r. Do tego trzeba 
dodać, że gmina w związku z tym, w cudzysłowie, 
bogactwem musiała jeszcze dokonać wpłaty do bu-
dżetu państwa tzw. janosikowego, przeszło 0,5 milio-
na zł. W związku z tym 3 gminy, o których ja mówię, 
z mojego okręgu wyborczego, niestety znalazły się 
w dramatycznej sytuacji finansowej i, tak jak mówi-
łam, grozi im… Była obietnica składana przez pana 

większości senatorowi Napieralskiemu. Jak widać, 
skutecznie udało mu się tę poprawkę wprowadzić. 
Niemniej jednak ta poprawka dotyczy finansowania 
nowych zadań rzecznika, o których to zadaniach nie 
zostaliśmy poinformowani. Nie wiemy, jakież to inne 
zadania miałyby być finansowane.

Jeżeli chodzi o wzrosty wynagrodzeń i wzrost 
budżetu rzecznika, to, tak jak wspomniałem w moim 
wcześniejszym wystąpieniu, kiedy omawiałem 
poprawkę, są one na poziomie 3,7%, jeśli chodzi 
o wzrost całego budżetu Urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a 2,3%, jeśli chodzi o wzrost wyna-
grodzeń. Tak że uważamy to za satysfakcjonujące. 
Rzecznik praw obywatelskich realizuje ważne zada-
nia, ale inne działy administracji, inne urzędy central-
ne także realizują ważne zadania, robią to dobrze, tak 
więc… Nie chciałbym, abyśmy zaczęli teraz dysku-
tować nad tym, który urząd jest ważniejszy i którzy 
pracownicy lepiej pracują. Przyjęte wskaźniki ogólne, 
budżetowe są sprawiedliwe dla pracowników tego 
urzędu. To wyczerpuje moje odpowiedzi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Chodzi mi mianowicie o to, czy podczas posiedzenia 
komisji budżetowej nieco głębiej rozważano 2 kwestie, 
2 poprawki, które na różnych etapach były wnoszone. 
Pierwsza to ta dotycząca Instytutu Pamięci Narodowej, 
zwiększenia, a raczej przywrócenia tego poziomu fi-
nansowania, który był postulowany przez IPN, czyli 
zwiększenia o 2,5 miliona zł wydatków na prace wy-
działu zajmującego się upamiętnieniem miejsc pamię-
ci, grobów itd. Pytam o to dlatego, że powstała pewna 
wewnętrzna nielogiczność. Z jednej strony my, jako 
Senat – oczywiście Sejm również – wprowadziliśmy 
w listopadzie 2018 r. ustawę o grobach, która wprost 
kieruje nowe zadania do Instytutu Pamięci Narodowej, 
a z drugiej strony jednocześnie właśnie z tego działu 
zabraliśmy IPN pieniądze na wykonanie zadania. Jest 
to prosty sposób prowadzący do późniejszego kry-
tykowania działań instytutu, no, można powiedzieć, 
w sposób zamierzony. Myślę, że nasza formacja jest 
ostatnią, która chciałaby w ten sposób przybliżać etap, 
na którym ktoś zada pytanie, po co jest IPN. 

Wielka prośba o odpowiedź na pytanie, czy zo-
stało to pogłębione, czy rzeczywiście ta rezerwa i te 
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(senator G. Sztark) cie, aby szczegółowo wyjaśnił tę kwestię, bo mamy do 
czynienia ze zdarzeniami, które nastąpiły w Sejmie, 
w trakcie prac sejmowych, i z pewną konfuzją doty-
czącą stanowiska IPN właśnie w kwestii tych środków 
budżetowych.

W trakcie posiedzenia komisji, tak jak wyjaśnia-
łem, kiedy przedstawiałem racje za odrzuceniem 
tej poprawki dotyczącej zwiększenia budżetu IPN 
o 2,5 miliona zł, otrzymaliśmy informację, że tu cho-
dzi o 2,5 miliona zł, które mają być przeznaczone 
na realizację zadań zapisanych w ustawie o grobach 
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Od 
obecnego pana ministra otrzymaliśmy informacje, 
że te środki nie zostały wpisane wprost w ustawie 
budżetowej jako środki dla IPN, ponieważ ustawa 
została przyjęta w listopadzie ubiegłego roku, więc 
już w trakcie prac nad budżetem, ale są one zapew-
nione w rezerwie budżetowej.

Dziś rano otrzymałem pismo prezesa IPN kiero-
wane do pana marszałka Karczewskiego, tak więc 
już po zakończeniu prac komisji otrzymałem to pi-
smo, w którym pan prezes wskazuje, pisze o tym, że 
w zasadzie chodzi o 5 milionów zł, czyli chodzi mu 
o zwiększenie o 2,5 miliona kwoty na wydatki bie-
żące, która to kwota została zredukowana w Sejmie, 
jak wynika z tego pisma, co uniemożliwia funkcjo-
nowanie Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. 
Przywołam fragment: w obecnym stanie wydatków 
bieżących działalność Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa jest niemożliwa, gdyż wysokość pozo-
stawionych środków finansowych nie pokrywa nawet 
wydatków obligatoryjnych, tj. pochodnych od wyna-
grodzeń, wpłat na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych, opłat za czynsz, energię, a przede wszystkim 
na dotychczasową działalność merytoryczną. No, to 
jest zupełnie inny argument, którego komisja w trak-
cie swoich prac nie miała. Pismo to, jak wspomniałem, 
wpłynęło po zakończeniu prac komisji.

Ja przed rozpoczęciem tej debaty zwróciłem się do 
pana ministra o to, aby ustosunkował się do tej kwe-
stii w swoim wystąpieniu, a także poinformował nas 
o wydarzeniach, do których doszło w Sejmie, abyśmy 
zrozumieli to zamieszanie związane z budżetem IPN. 
Z całą pewnością naszą intencją nie jest przecież ogra-
niczenie działalności Instytutu Pamięci Narodowej, 
co do której to działalności… Z naszej strony wyrazy 
najwyższego uznania. Tak więc prosiłbym pana mi-
nistra o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii. W mo-
mencie kiedy jako komisja podejmowaliśmy decyzję, 
stan naszej wiedzy był taki, jak sprawozdałem. Pismo 
dotarło do nas niestety dopiero po zakończeniu prac.

Drugie pytanie dotyczyło budżetu, środków dla 
Polonii i Polaków na Wschodzie. To historyczne 
zwiększenie, bardzo istotne zwiększenie, bo z 70 mi-
lionów do 100 milionów, w stulecie niepodległości 
miało być wydarzeniem jednorazowym. Tak to 

ministra, ja i pan senator Czarnobaj zwracaliśmy się 
z zapytaniem… Samorządy dosyć długo walczyły… 
Niestety nie ma odzewu. Czy pan nie uważa, że w tej 
tragicznej sytuacji tym gminom należy w pierwszej… 
Zwrócę się w tej sprawie do pani minister na piśmie, 
ale chciałabym tu zapytać, czy przynajmniej w tym 
okresie budżet państwa nie powinien wspomóc tych 
samorządów, albowiem to nie z ich winy wystąpiła 
zmiana tych przepisów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Augustyn, a później udzielę 

głosu panu przewodniczącemu.
Jeszcze pan senator…

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, pan premier mówił m.in. 

o 500+. Mam nadzieję, że wyjaśni pan, dlaczego na-
kłady w budżecie na ten program maleją o 10%. Czy 
ubyło dzieci, co by oznaczało klęskę tego programu, 
czy ubyło uprawnionych? Co jest tego powodem?

Drugie pytanie. Dlaczego tak znacząco maleje bu-
dżet Urzędu Regulacji Energetyki? Przez naszą Izbę 
przeprowadzaliśmy kolejno ustawy o OZE, o prawie 
energetycznym, o rynku mocy, z których wynikało, 
że Urząd Regulacji Energetyki będzie miał dodatko-
we, bardzo poważne zadania, a teraz okazuje się, że 
ma zmniejszony budżet. Jak ma sobie w tej sytuacji 
poradzić?

I trzecie pytanie. Pan premier nie odpowiedział 
konkretnie, mimo że dużo mówił o zaangażowaniu 
środków na rzecz osób niepełnosprawnych, gdzie 
są w budżecie pieniądze na wykonanie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że my-
śmy państwu przekazywali te środki w rezerwie 
podczas zmiany władzy, potem państwo od tego od-
stąpiliście. Są petycje, które napływają do Senatu, 
są wyroki sądów administracyjnych, które nakazują 
wypłatę w takim przypadku, a ta sprawa wciąż nie 
jest uregulowana i niestety stwierdzam, że środki na 
nią nie są przewidziane w budżecie. Dlaczego?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Kwestia IPN. Przed posiedzeniem prosiłem pana 

ministra, który także będzie zabierał głos w tej deba-
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(senator G. Bierecki) Pan senator Augustyn pytał o zmniejszenie środ-
ków na 500+. Jednym z powodów, który był sygna-
lizowany, jest wzrost wynagrodzeń. Czyli mamy do 
czynienia z sytuacją, w której wzrost wynagrodzeń 
wpływa na zmniejszenie liczby beneficjentów pro-
gramu 500+.

(Senator Mieczysław Augustyn: Liczby osób 
uprawnionych.)

Tak, liczby osób uprawnionych. Szczegółowe in-
formacje nie były w trakcie komisji przekazywane, 
więc przekierowuję to pytanie do pana ministra, który 
ma te dane. Ja nie posiadam w tej chwili danych licz-
bowych, którymi mógłbym się podzielić.

Zmniejszenie budżetu urzędu regulacji i kwestia 
zapewnienia środków w budżecie na realizację wy-
roków Trybunału Konstytucyjnego. Tu odpowiedź 
podobna do tej, jaka była dla pani senator Stark: nie 
było to omawiane podczas posiedzenia komisji. Tak 
więc to są do pana ministra pytania. Tyle odpowiedzi 
na pytania, które dotychczas otrzymałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tak gwoli przypomnienia, Panie Przewodniczący, 

to pani senator nazywa się Sztark, a nie Stark, z nie-
miecka. Tak że…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo za 
sprostowanie.)

Ja mam pytanie dotyczące resortu zdrowia. 
Jest procedowany projekt ustawy o Agencji Badań 
Medycznych, instytucji skądinąd potrzebnej, ale opi-
sanej w sposób nieco kontrowersyjny. Przez to projekt 
trafił do podkomisji sejmowej, w czasie posiedzenia 
której pan minister Cieszyński zapewniał, że środki 
na powstanie tej agencji w kwocie 50 milionów zł, 
jak zapisano w projekcie ustawy, są zabezpieczone. 
Prosiłbym… Pan przewodniczący teraz nie musi od-
powiadać, bo, jak się domyślam, nie było to poru-
szane na posiedzeniu komisji. Ale ja tego nie widzę 
w dokumentach budżetowych resortu zdrowia. Czy te 
środki są, czy de facto one będą wzięte z jakiegoś in-
nego resortu albo z rezerwy ogólnej? Bo w pozycjach 
dotyczących zdrowia ich nie ma. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.

wtedy rozumieliśmy. Ja uznaję za ogromny sukces 
Senatu i naszego pana marszałka utrzymanie tego 
wysokiego, 100-milionowego budżetu także w roku 
2019. Mam nadzieję, że tak będzie również w kolej-
nych latach. W roku 2018 myśmy mieli do czynienia 
z bardzo dużym zwiększeniem procentowym, z bar-
dzo dużym zwiększeniem budżetu, z 70 do 100 to 
jest wzrost rzadko spotykany w budżetach, którymi 
dysponują kancelarie. Czy te środki znajdą się w in-
nych pozycjach? Przypomnę, że Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych także dysponuje środkami, które mogą 
być przeznaczane na finansowanie zadań realizowa-
nych przez organizacje polskie i polonijne. Tak więc 
to jest jeszcze inne źródło. Oprócz tego… Wiem, że 
pan marszałek ma na sercu tę kwestię i że będzie po-
dejmował działania – już w trakcie roku – aby zwięk-
szać środki, które będą dostępne na realizację tego 
ważnego zadania Senatu. Warto też przypomnieć, że 
istnieje możliwość zmiany budżetowej, przesunięcia 
środków w budżecie w trakcie roku za zgodą sej-
mowej Komisji Finansów Publicznych. To być może 
jest rozwiązanie problemu IPN. Tak? Jeżeli rzeczy-
wiście doszło tutaj do nieporozumienia i jakiegoś 
przeoczenia, to być może skorzystanie z tej ścieżki 
– już w trakcie roku – byłoby zasadne. Wiedzę na ten 
temat posiada pan minister, który zna wcześniejszą 
korespondencję, także z IPN. Ja, jak powiedziałem, 
jestem skonfundowany, jeśli chodzi o tę sprawę, jak-
kolwiek pełen dobrej woli, jeżeli chodzi o budżet IPN, 
którego działalność oceniam znakomicie. Wspaniałą 
robotę wykonują i na pewno nie powinniśmy być 
tymi, którzy przeszkadzają im w tej ważnej pracy.

(Senator Robert Mamątow: To prawda.)
Prawda? Zgadzamy się i to jest, jak sądzę, po-

wszechne odczucie w Senacie. Jesteśmy jeszcze przed 
debatą. Gdyby okazało się, że jest konieczność doko-
nania poprawki w tej części, to przecież w debacie 
możemy wrócić do poprawki, którą zaproponowała 
komisja praw człowieka. Stan na teraz, kiedy spra-
wozdaję, jest taki, że ze strony Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych mamy propozycję przyjęcia 
ustawy bez poprawek.

Pani senator Stark…
(Senator Grażyna Sztark: Sztark.)
…pyta – bardziej sygnalizuje niż pyta – o problem 

obciążenia samorządów wynikający z funkcjonowa-
nia OZE. Tak?

(Senator Grażyna Sztark: Ze zmianą ustawy.)
Ze zmianą ustawy, tak. Ta kwestia nie była poru-

szana podczas posiedzenia komisji, więc nie jestem 
w stanie się do tego ustosunkować. Nie mam żadnych 
informacji do przekazania na ten temat, ale bardzo 
chętnie zapoznam się z tym sygnałem. Być może jest 
to miejsce dla jakichś działań Senatu.
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(senator M. Poślednik) liarda, w 2017 r. – prawie 7,5 miliarda, w 2018 r. – 
5,1 miliarda, teraz – 4,8 miliarda. Być może mamy 
tutaj do czynienia z fluktuacją wynikającą z realizacji 
programów unijnych, a tam są przecież cykle, więc 
jest co do tego istotne uzasadnienie. Ale szczegóły 
nie były omawiane w trakcie posiedzenia, więc ja, 
przekazując te informacje o liczbach, o tym, jak one 
fluktuują i o prawdopodobnej przyczynie tego, pozo-
stawiam jednak odpowiedź panu ministrowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej…
A, pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Senatorze, powtarza się bardzo trudna, kry-

tyczna sytuacja – o tym mówiliśmy już w ubiegłym 
roku, a w tym roku to się powtarza – jeżeli chodzi 
o regionalne izby obrachunkowe. Co roku odchodzi 
ok. 100 pracowników, ponad 100 odeszło w ubiegłym 
roku, ok. 100 w tym roku. Przy 1 tysiącu 274 eta-
tach co roku jest ubytek. Są kłopoty z naborem, bo 
zadania, które ma do zrealizowania regionalna izba, 
są trudne. 

W związku z tym pytanie: czy omawialiście pań-
stwo na posiedzeniu komisji to, dlaczego dla regio-
nalnej izby również w tegorocznym budżecie, na rok 
2019 nie znalazły się środki na zwiększenie wydat-
ków, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ta kwestia była poruszona w pytaniu jednego z se-

natorów na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, niemniej jednak sprawozdanie komisji 
samorządu terytorialnego nie zawiera propozycji ja-
kichkolwiek poprawek. Jest propozycja przyjęcia tej 
części budżetu bez poprawek. Szczegóły tej sprawy 
nie były omawiane i, jak wskazuję, nie mieliśmy do 
czynienia z propozycją poprawki. Nikt z senatorów 
w czasie posiedzenia nie złożył odpowiedniej popraw-
ki. Właściwa komisja też takiej poprawki nie składała.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)

Panie Senatorze, ja mam pytanie natury dość ogól-
nej, dotyczące wydatków na rolnictwo. Usłyszeliśmy 
tutaj od pana premiera tyle dobrych słów na temat 
tego budżetu i sytuacji finansów państwa, ale nie 
widać tego w założeniach czy w budżecie dotyczą-
cym wydatków na rolnictwo, ponieważ te wydatki 
w porównaniu z wydatkami w roku 2018 są mniejsze 
– zresztą jest to tendencja stała w ostatnich latach, 
procent wydatków na rolnictwo systematycznie male-
je. W związku z tym rolnicy jak gdyby nie korzystają 
z owoców wzrostu gospodarczego i dobrej sytuacji 
finansowej. Co jest tego przyczyną? Obserwujemy, 
że ceny produktów rolnych na rynku od wielu lat 
utrzymują się na podobnych poziomach, czyli jeśli 
patrzeć realnie, to jest tak, że dochody rolników spa-
dają. Rośnie nieco transfer socjalny na wieś, niemniej 
jednak z punktu widzenia samego rolnictwa sytuacja 
niestety nie jest najlepsza. Co jest przyczyną tego, 
że rolnictwo jest systematycznie traktowane w taki 
sposób, czyli że te nakłady systematycznie maleją 
w stosunku do całego budżetu? Dziękuję.

(Senator Grzegorz Bierecki: Będzie kolejne pyta-
nie czy mam udzielać odpowiedzi?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie mam na razie zgłoszeń. Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
O, dziękuję bardzo. W takim razie już odpowia-

dam.
Odpowiadam na pytanie pana senatora 

Grodzkiego. Zgodnie z pańskim przewidywaniem 
nie omawialiśmy tego podczas posiedzenia, dlatego 
też szczegółowej odpowiedzi może udzielić pan mi-
nister w swoim wystąpieniu.

Jeżeli chodzi o kwestię nakładów na rolnictwo, 
to chciałbym przypomnieć, że one istotnie wzrosły, 
bardzo wzrosły w roku 2017. Wydatki budżetu pań-
stwa na dział „Rolnictwo i łowiectwo” w 2017 r. wy-
nosiły 7 miliardów 453 miliony, czyli było to niemal 
7,5 miliarda w roku 2017. Wtedy był bardzo istotny 
wzrost w stosunku do wydatków w roku 2016, kiedy 
było 6 miliardów 922 miliony. W roku 2018 nastąpił 
spadek do 5 miliardów 131 milionów, w tegorocznym 
budżecie – do 4 miliardów 895 milionów. Komisja…

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli połowa finan-
sów…)

Komisja rolnictwa zaopiniowała budżet, nie zgła-
szając poprawek. Na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych ta kwestia nie była szczegó-
łowo omawiana. Ja państwu przedstawiłem te liczby. 
Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną fluktuacją. 
Bo w 2015 r. mamy 7,8 miliarda, w 2016 r. – 6,9 mi-
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(wicemarszałek A. Bielan) Jeśli chodzi o odszkodowania, to jak do tej pory 
nie było prawomocnych wyroków w tym zakresie. 
Jeżeli takie wyroki będą, to oczywiście… W rezerwie 
celowej budżetu państwa są zapewnione środki na 
zobowiązania wymagalne. Ale, jak mówię, prawo-
mocnych wyroków jeszcze nie było. To wszystko, co 
mogę powiedzieć.

(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, mogę 
dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Panie Ministrze, wyroki są, bo osoby wygrywają 

w sądach…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ostatnio 

w Poznaniu.)
Na przykład. Tak więc myli się pan, mówiąc, że wy-

roków w tym zakresie nie ma. Ale mnie chodzi o sys-
temowe rozwiązanie, a nie o dochodzenie swoich praw 
poprzez kwestie sądowe. Pan premier nie odpowiedział 
na pytanie pana senatora Augustyna, i pan też nie, czy 
są środki – mnie tylko to interesuje – na wykonanie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do którego to 
zresztą trybunału posłowie Prawa i Sprawiedliwości 
złożyli zawiadomienie w tym zakresie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Mogę powtórzyć to, co powiedziałem. Ponieważ 

nie ma jeszcze zaproponowanych zmian legisla-
cyjnych i w zakresie orzecznictwa będących kon-
sekwencją prac zespołu, o którym mówiłem, to te 
środki na razie nie są wprost wskazane w ustawie. 
Jeżeli taka potrzeba będzie, jeżeli takie rozwiąza-
nia zostaną przedstawione, to oczywiście będziemy 
się zastanawiać w Radzie Ministrów i w toku prac 
legislacyjnych, skąd te środki… Bo jest i rezerwa 
ogólna, i rezerwa, tak jak mówiłem, na zobowiązania 
wymagalne. I zobaczymy też, kiedy w trakcie roku to 
zostanie przedstawione. Bo, tak jak mówił pan senator 
Bierecki, oczywiście są możliwości, żeby przekwalifi-
kować środki z innych rezerw w miarę wykonywania 
budżetu państwa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Panie Ministrze, no, nie odpowiedział mi pan. Bo 

ja chciałem krótkiej odpowiedzi: albo są środki na 

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych jest upoważniony minister finansów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie.

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

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

(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Pan senator 
Duda.)

Pan senator Duda. Proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję bardzo.
Kiedy był z nami pan premier, pan senator 

Augustyn zadał pytanie w kwestii związanej z wy-
konaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego doty-
czącego wyrównania świadczeń dla opiekunów osób 
dorosłych. 

Chciałbym zapytać, bo takiej odpowiedzi nie 
uzyskałem na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, czy są zabezpieczone środki 
na ten cel. Przypomnę, że mija kolejny rok, a dyspro-
porcja między opiekunami dzieci a opiekunami osób 
dorosłych jest porażająca. Zatem pytam: kiedy państwo 
wygospodarujecie w końcu tę kwotę – ona nie jest aż 
tak wielka – i wykonacie wyrok trybunału? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze!
Premier wspomniał o różnych działaniach, które 

są skierowane do osób niepełnosprawnych. Ja już 
nie będę tego powtarzał. Jeśli chodzi o sam wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, to przez premiera po-
wołany był specjalny zespół, który pracował nad 
nowymi rozwiązaniami. To wymaga, po pierwsze, 
zmian legislacyjnych, po drugie, zmian, jeśli chodzi 
o orzecznictwo. O ile wiem, zespół przedstawił spra-
wozdanie ze swojego działania, raport. Ten raport 
jest teraz analizowany. Propozycje w tym zakresie 
zostaną, o ile wiem, w stosownym czasie przedsta-
wione przez rząd.
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(senator J. Duda) lionów zł. A jeszcze niestety w związku z tym swo-
im bogactwem gmina utraciła możliwość… i została 
zobowiązana, żeby zwrócić do budżetu państwa tzw. 
janosikowe, 0,5 miliona. W tej sytuacji, po ograni-
czeniu już wszystkich możliwych wydatków, gmina 
jest w sytuacji tragicznej, ma zresztą wprowadzony 
program naprawczy. I to dotyczy większości gmin, 
bo jak pan… Ja pochodzę z terenów, gdzie jest blisko 
do morza, w związku z tym modne są tam… może 
nie modne, ale gmin z wiatrakami jest bardzo dużo. 

Czy państwo, krótko mówiąc, przewidujecie jakieś 
monitorowanie… Bo my otrzymaliśmy tutaj zobo-
wiązanie pana wiceministra z Ministerstwa Energii, 
że zostaną podjęte negocjacje, rozmowy z gminami 
w celu umożliwienia jakiegoś łagodnego przejścia, 
tak żeby te gminy mogły przetrwać ten okres i ja-
koś tej spłaty dokonać. Proszę mi powiedzieć, czy są 
prowadzone jakieś prace. Czy państwo na bieżąco 
obserwujecie te zmiany? Bo te sytuacje naprawdę 
są tragiczne. I czy planujecie państwo wprowadzić 
w związku z tym jakieś zmiany, żeby te samorządy 
jednak przetrwały? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ministerstwo Finansów zna tę sprawę. Ja też znam 

sytuację gminy Karlino, która wystosowała pismo do 
rządu w tej sprawie. Sytuacja jest bardzo skompliko-
wana. Rzeczywiście, ustawa wprowadziła w ciągu 
roku zmiany w zakresie definicji nieruchomości, co 
z kolei poskutkowało zmianami podatkowymi, no 
i nastąpiło pewne zamieszanie, jeśli chodzi o budżety 
samorządów, oczywiście w szczególności tych, które 
mają na swoim terenie farmy wiatrowe. Ten temat był 
też częściowo omawiany w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Podjęliśmy również pra-
ce z Ministerstwem Energii. To jest o tyle skompliko-
wane, że nie mamy jeszcze do końca pełnych danych 
co do całości skutków finansowych, które ewentualnie 
by się z tym wiązały. Z tym wiąże się też, tak jak pani 
senator powiedziała, przeliczenie wysokości wpłat 
w ramach systemu korekcyjno-wyrównawczego, bo 
z kolei w latach poprzednich te gminy miały zwięk-
szone środki w związku z wejściem życie tej pierwot-
nej ustawy. Tak jak mówiłem, prace trwają. Wiem, że 
sprawa musi się zakończyć w miarę szybko. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jest problem w samorządach, 
niemniej rozwiązanie tego problemu wymaga jeszcze 
chwili. Jest on na tyle skomplikowany, że jeszcze go 
analizujemy, ale myślę, że w niedługim okresie jakieś 
rozwiązanie w tym zakresie zostanie przedstawione. 
Jeszcze nie mogę powiedzieć, jakie dokładnie ono 

wykonanie, albo nie ma. Nie ma, tak sobie to po-
wiedzmy. Na ten moment nie są zarezerwowane, nie 
są zaplanowane.

Inna kwestia, jeśli mogę. Czy ma pan może 
wiedzę o tym, w jakich proporcjach będzie finan-
sowany Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak bez ustawy?)
Jak pan pamięta, to będzie kwota docelowa… albo, 

jeśli pan nie pamięta, to przypomnę: 652 miliony zł. 
I ta kwota ma się składać ze środków Funduszu Pracy 
i z tego, o czym mówił też pan premier Morawiecki, 
a mianowicie 4% podatku od najbogatszych, czyli 
tych, którzy zarabiają powyżej 1 miliona zł. Ale jaka 
to jest proporcja? Bo to jest taki trochę skok na pie-
niądze zgromadzone w Funduszu Pracy. Bo z tego, 
co mi wiadomo, wynika, że z Funduszu Pracy 2/3 
środków – jeśli nie, to proszę mnie poprawić – bę-
dzie przeznaczonych na wypełnienie tego funduszu 
solidarnościowego. Czy może pan to potwierdzić? 
A może jest inna wiedza na ten temat? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Jeśli chodzi o bieżący rok, to tutaj są tylko środki 

z Funduszu Pracy, dlatego że środki z tytułu daniny 
solidarnościowej wpłyną dopiero w przyszłym roku, 
po rozliczeniu tego roku podatkowego. I to będą środ-
ki mniej więcej… No, tak jak teraz to jest ok. 647 mi-
lionów zł z Funduszu Pracy, to jeśli chodzi o daninę 
solidarnościową, to będzie to kwota ok. 1 miliarda 
150 milionów zł, 1 miliarda 200 milionów zł.

(Senator Jarosław Duda: Miliarda?)
Tak, miliarda.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zapewne pan był, kiedy zadawa-

łam pytanie dotyczące tych gmin, które są obecnie 
zagrożone zarządem komisarycznym, a w najlep-
szym przypadku mają już wprowadzony program 
naprawczy w związku z tym, że wprowadziliśmy… 
no, zostały wprowadzone zmiany do ustawy o odna-
wialnych źródłach energii. I w wyniku tego gminy… 
Np. gmina Karlino, u mnie, tylko w związku z tymi 
źródłami poniosła straty w wysokości przeszło 3 mi-
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(podsekretarz T. Robaczyński) patrujemy różne jego części, dochody, wydatki, ale 
znaczna część środków budżetu państwa czy środków 
państwowych jest poza budżetem, w różnego rodzaju 
funduszach, których my tutaj nie uchwalamy. Czy 
mógłby pan je wymienić i powiedzieć, jaka to mniej 
więcej jest kwota? Czy ona jest jakoś szacowana? Czy 
wiadomo, jak to wygląda, jakie to są kwoty?

Chciałbym też zapytać o bardziej szczegółową 
kwestię dotyczącą funduszu drogowego. O ile ten 
fundusz drogowy wzrasta w stosunku do poprzednich 
lat? Jak to wyglądało na przestrzeni lat? Chodzi o to, 
żebyśmy widzieli, czy jakieś inwestycje drogowe… 
Nie mówię o drogach lokalnych, bo tam jest ta duża 
kwota, tj. 6 miliardów zł, tylko chodzi o ten podsta-
wowy fundusz drogowy, dzięki któremu budowane 
są autostrady, drogi ekspresowe itd.

Trzecia sprawa to pytanie o fundusz w układzie 
zadaniowym. On był zawsze prezentowany, od lat, 
i na naszych posiedzeniach komisji, i w Senacie, na 
posiedzeniu plenarnym; on był integralną częścią 
budżetu państwa. W tym roku nie ma tego, nie było 
w ogóle żadnej informacji na temat budżetu w ukła-
dzie zadaniowym. Czy państwo z niego zrezygnowa-
liście całkowicie? Czy ta prezentacja została zaniecha-
na? Bo mimo większych czy mniejszych problemów 
już od wielu lat próbowano przedstawiać cały budżet 
w ten sposób. I zawsze minister finansów prezentował 
budżet w układzie zadaniowym, uważając, że właści-
wie tak należałoby to robić. O ile pamiętam, wczo-
raj na posiedzeniu komisji prezentację tego budżetu 
w układzie zadaniowym przedstawił w zasadzie tylko 
pan prezes Kwiatkowski z Najwyższej Izby Kontroli, 
a pozostali ministrowie przedstawili to w sposób 
tradycyjny, mówiąc, ile jest na wydatki bieżące, na 
inwestycje itd., itd. Czy to oznacza, że państwo od-
chodzicie od tego pomysłu, tej inicjatywy? Bo ona 
wydawała się, i to jakby, że tak powiem, niezależnie 
od politycznych zapatrywań… Przedstawianie budże-
tu w tym układzie zadaniowym wydaje się lepsze, bo 
pokazuje pewne cele, jakie państwo wyznacza sobie 
w dłuższej perspektywie. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o budżet zadaniowy – ja już mówi-

łem z tej mównicy o budżecie – to on jest, państwo 
senatorowie dostaliście budżet w tym układzie ra-
zem z budżetem w układzie tradycyjnym. On w pew-
nym momencie uległ ograniczeniu, ale cały czas jest 
i funkcjonuje w tym układzie odnoszącym się do 
funkcji i zadań. A co do przyszłości tego budżetu, to 
jak już mówiłem…

będzie, jakie będą tego skutki finansowe i jaki system 
ewentualnie mógłby zostać zaproponowany, żeby – 
tak jak pani senator mówiła – samorządy przeszły 
ten okres łagodniej, ale powtarzam: znamy tę sprawę.

(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku, tylko 
jedno pytanie. Dobrze?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Ministrze, czy mogę więc przekazać taką 

informację, że macie państwo tę sprawę w agendzie? 
Albowiem to jest naprawdę tragiczna sytuacja. Czy 
będzie w końcu jakieś rozstrzygnięcie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Mamy to w agendzie, tym bardziej że, tak jak mó-

wiłem, pochylały się nad tym już wstępnie Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, a tak-
że zespół finansowy, bodajże ten, który się zajmu-
je energią. No, tutaj rzeczywiście musimy wypra-
cować jakieś rozwiązanie, oczywiście wspólnie 
z Ministerstwem Energii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Grodzki.
(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Tylko że ja mam pytanie do przedstawi-
ciela resortu zdrowia. Może poczekam, aż pan mini-
ster dokończy sprawę finansów.)

Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawiciela 

resortu finansów?
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać o taką kwestię. Ona jest w ja-

kimś sensie nawiązaniem do tego, co mówiliśmy 
wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Zadałem tam pytanie dotyczące tego, 
w jaki sposób będzie sfinansowane to obniżenie cen 
energii elektrycznej do poziomu, jaki wynika z usta-
wy. Oczywiście pan minister tam to wyjaśnił, ale 
duża część tego w zasadzie będzie sfinansowana przez 
środki pozabudżetowe. Chciałbym zapytać tutaj tak 
bardziej generalnie, bo my, rozpatrując budżet, roz-
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(podsekretarz T. Robaczyński) od roku. My skupiliśmy się najpierw na tym, o czym 
mówiłem, czyli na terminach w zakresie materia-
łów przygotowywanych przez poszczególnych dys-
ponentów i na temacie wieloletniości budżetu, czyli 
wieloletnich ram finansowych. Jednocześnie pracują 
zespoły, które zajmują się m.in. klasyfikacją budże-
tową, jednak zaczęliśmy od tej pierwszej kwestii. Tak 
że prace się toczą. Efekty tych działań będą widoczne, 
mam nadzieję, za niedługi czas, ale to jeszcze chwilę 
potrwa. W każdym razie nie rezygnujemy z budżetu 
zadaniowego jako takiego, rezygnujemy może trochę 
z tego, żeby to funkcjonowało jako oddzielny doku-
ment, który nie do końca jest kompatybilny z trady-
cyjną klasyfikacją.

Jeśli chodzi o wydatki na infrastrukturę drogową 
w programie budowy dróg krajowych, to te wydat-
ki prezentują się następująco: w roku 2015 to było 
11,5 miliarda zł, w 2016 r. – 15,7 miliarda zł, w 2017 r. 
– 16,1 miliarda zł i w roku 2018 – 18 miliardów zł. 
W projekcie ustawy budżetowej jest to ponad 19,3 mi-
liarda zł. Tyle stanowią razem fundusz drogowy i wy-
datki budżetu państwa na drogi.

Nawiązując od razu do tego pytania, które pan 
senator zadał panu premierowi, chciałbym jakby 
w większych szczegółach potwierdzić to, o czym 
mówił premier. Otóż droga S6 jest budowana, w re-
alizacji jest obecnie 141 km tej drogi. W sumie to 
jest 8 odcinków. Na ten rok planowane jest oddanie 
7 odcinków. Ta droga budowana jest od strony Gdyni, 
Gdynia – Bożepole, w realizacji jest 41-kilometrowy 
odcinek, a są 3 odcinki. I tutaj zakończenie budowy 
przewidywane jest mniej więcej na 2021 r. Tak że 
cały czas te prace tam się toczą, budowa tej drogi nie 
została wstrzymana.

Jeśli chodzi jeszcze o to bardziej ogólne pytanie 
pana senatora, o to, że tutaj rozmawiamy o budżecie, 
a część środków jest gdzie indziej… To jest rzeczy-
wiście duża część środków. Ustawa budżetowa obej-
muje mniej niż połowę wydatków sektora finansów 
publicznych, tego sektora general government, bo 
wydatki tego sektora to jest 961 miliardów zł, przy 
czym obejmuje to oczywiście i wydatki samorzą-
dów, i wydatki funduszy, i wydatki poszczególnych 
agencji itd. W tych wydatkach, w tych 961 miliar-
dach, 400 miliardów to wydatki budżetu, dokładnie 
416 miliardów zł. Tak to mniej więcej się rozkłada. 
Oczywiście część tych wydatków jest ujęta w ustawie 
budżetowej w ramach projektów planów finansowych 
poszczególnych funduszy, ale nie wszystkie, i ustawa 
budżetowa nie obejmuje tak istotnego zakresu sektora 
finansów publicznych, jakim są wydatki jednostek 
samorządu terytorialnego. Tak że tak mniej więcej 
wyglądają te proporcje. Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Jaka to jest kwota?)
To jest ponad 250 miliardów, jeśli dobrze się orien-

tuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale nie był prezen-
towany.)

Był prezentowany.
(Senator Kazimierz Kleina: Na posiedzeniu ko-

misji czy…)
O ile wiem, nie był prezentowany w takim sensie, 

że nie było go… To znaczy powiem w ten sposób: tego 
układu nie było w porządku obrad komisji, czyli od 
tej strony nie był prezentowany, jednak państwo…

(Senator Kazimierz Kleina: Jako dokument ist-
nieje.)

Jako dokument istnieje, tak. I to, o czym mówił 
pan prezes Kwiatkowski, odnosiło się właśnie do tego 
dokumentu. A więc taki dokument jest. Jednak, jak 
już to mówiłem swego czasu, są prowadzone prace 
w Ministerstwie Finansów. Został stworzony projekt 
dotyczący ogólnie reformy finansów publicznych, 
a przede wszystkim reformy budżetowej, którego jak-
by pierwszym owocem jest zmiana noty budżetowej 
i zmiana terminów przygotowywania budżetu. W tym 
pierwszym zakresie wprowadzamy tutaj regulacje, 
które trochę przyspieszają proces budżetowy, żeby 
można było więcej wiedzieć o budżecie na kolejny 
rok już bliżej początku roku poprzedniego.

Jednym z elementów tej reformy jest też zmia-
na klasyfikacji budżetowej, która bezpośrednio 
wiąże się z budżetem zadaniowym. Tak naprawdę 
mamy tu poniekąd 2 klasyfikacje, tj. właśnie taką 
zadaniową, która prezentuje kierunki pewnych 
operacji, i tę tradycyjną klasyfikację, która, jak 
to obecnie widzimy, jak to oceniamy po wielu la-
tach, w czasie których ona funkcjonuje, nie daje 
nam jasnego i transparentnego obrazu tego, co się 
dzieje w budżecie państwa. Nie chcielibyśmy, żeby 
funkcjonowały obok siebie, tak jak to było do tej 
pory, tak naprawdę 2 budżety, chcielibyśmy bu-
dżet tradycyjny i budżet zadaniowy skonsolidować. 
Polega to głównie na tym, że konsoliduje się tę 
klasyfikację, czyli niejako obraz tych kierunków, 
na które są alokowane środki. I nad tym są prowa-
dzone prace. Tak że z tego nie rezygnujemy. Jednak 
chcemy to zintegrować w taki sposób, aby bieżąca 
klasyfikacja… Bo ona jest taka trochę pomieszana, 
i przedmiotowa, i podmiotowa, dużo środków jest 
chociażby w rozdziałach obejmujących różnego ro-
dzaju rozliczenia i wówczas nie do końca wiadomo, 
na co te środki rzeczywiście są wydawane. Z kolei 
ten budżet zadaniowy skonstruowany jest na zasa-
dzie funkcji i zadań, które są obecnie trochę nie-
kompatybilne. Tak że chcemy to skonsolidować…

(Senator Kazimierz Kleina: A co zrobiono w ciągu 
ostatnich 3 lat w tej sprawie?)

Od jakiegoś czasu zostały… To, o czym ja mówię, 
czyli ten projekt reformy, funkcjonuje mniej więcej 
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162 miliardów. Jest tu takie zdanie: wysoka wykry-
walność oszustw – to, o czym mówił pan minister 
– nie przekłada się na odzyskiwanie kwot należnych 
podatków. Czy mógłby pan minister powiedzieć, co 
jest według pana główną przyczyną nieodzyskiwania 
tych środków? To jest wzrost o 40 miliardów w ciągu 
3 lat.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tomasz Robaczyński: To jest…)

Przepraszam, jeszcze tylko 1 zdanie.
Tu są podane procenty i kwoty odzyskiwane w la-

tach poprzednich. Autorzy pokazują, że wartość i pro-
centowa, i bezwzględna odzyskiwanych należności 
nie rośnie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

To, co pan senator mówi, potwierdza to, co ja 
mówiłem. Jeżeli jest zwiększona wykrywalność, 
to wzrastają należności. I w zależności od tego, 
w przypadku jakiego podmiotu ta należność zo-
stanie wykryta, albo możemy ją ściągnąć i wte-
dy te należności spadają czy ściągnięta należność 
zostaje zredukowana i jej nie ma; albo są jakieś 
skomplikowane oszustwa, gdy nie wiadomo, który 
to podmiot, lub podmiotów już nie ma, zakończyły 
działalność, albo organy skarbowe nie są w stanie 
wyegzekwować tych środków z różnych powodów, 
i wówczas te należności rosną. Im więcej na rynku 
jest takich mechanizmów, w których uczestniczą 
podmioty niemające własnego majątku albo które 
są tzw. słupami, albo są wykorzystywane do pew-
nych oszustw podatkowych, to tym więcej należ-
ności będzie nieściągniętych i tym więcej ich po 
prostu będzie. A ponieważ jest bardzo dużo tego 
rodzaju… Oszustwa podatkowe są oczywiście bar-
dzo, jeśli tak można powiedzieć, wysublimowane 
i ich twórcy biorą pod uwagę to, że w przypadku 
wykrycia całego łańcucha podmiotów… No, wtedy 
okazuje się, że tych podmiotów nagle nie ma albo są 
to podmioty nieżyjące, albo to są podmioty, które 
nie dysponują żadnym majątkiem… W związku 
z tym wysoka wykrywalność tego rodzaju prze-
stępstw przekłada się bezpośrednio na wzrost na-
leżności nieściągniętych, bo one będą cały czas 
gdzieś „wisiały”, dopóki nie umorzy się w toku 
postępowania tej należności. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze jedno pytanie, 
Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Myśmy dostali zlecone przez Kancelarię Senatu 

2 opinie dotyczące budżetu. Czy pan minister miał 
możliwość zapoznania się z nimi? Ja powiem taką 
rzecz. Tutaj w jednej części, tylko o tę część py-
tam, jest pokazane, że należności Skarbu Państwa 
w roku 2015 wynosiły 139 miliardów, a planowane 
na rok 2019 wynoszą prawie 163 miliardy. Nie mó-
wię o ściągalności. To jest opinia dotycząca efek-
tywności ściągalności. Proszę powiedzieć, z czego 
wynika taki wzrost należności Skarbu Państwa, 
nieściągniętych należnych różnego rodzaju danin, 
głównie podatków.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Dokładnych danych tu nie podam, ale oczywi-
ście wzrost wykrywalności przestępstw podatko-
wych czy deliktów podatkowych przekłada się na 
wzrost należności w stosunku do budżetu państwa. 
Jeżeli to są należności, które łatwo ściągnąć, to one 
są ściągane, jeżeli zaś w dużej części… W zasadzie 
co roku mamy do czynienia z problemem prezenta-
cji należności, dlatego że to w dużej części wynika 
z prawidłowego działania organów kontrolnych. 
Tam, gdzie nie da się tego ściągnąć, to powstaje 
należność… To znaczy tam, gdzie się to wykryje, 
powstaje należność, a jeśli nie da się jej ściągnąć, 
to należności rosną. Przede wszystkim z tego to 
wynika.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja jednak przywołam to zdanie i proszę, żeby pan 

minister się do tego ustosunkował, bo może osoby 
opiniujące to, co dostały od państwa… One nie 
stworzyły tego na innej podstawie, tylko na danych 
z Ministerstwa Finansów i danych statystycznych. 
Chodzi o wzrost należności ze 140 miliardów do 
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Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mówiąc za klasykiem, proponuję nie iść tą ostatnią 

drogą, bo myślę, że…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Tomasz Robaczyński: Też byśmy nie chcieli.)
Tak. Ja nie w tym kierunku… Ja po prostu, mówię, 

taką rzecz chciałbym zasugerować. Ja nie oczekuję 
od pana ministra dzisiaj rozwiązania problemu, który 
powstaje, bo on przecież w liczbach bezwzględnych 
powstaje. Chodzi mi o to, że te elementy uszczel-
niające, które były rozpoczęte za poprzedniej ekipy 
rządzącej, a państwo je rozwinęliście i ta ściągal-
ność ewidentnie się poprawia… Pojawia się problem 
wzrostu należności wobec Skarbu Państwa różnego 
rodzaju podmiotów. Ja sugeruję, że warto by było się 
nad tym zastanowić, dlatego że świat przestępców 
jest bardzo szybki, jeśli chodzi o zmiany. I coś, co 
dzisiaj, wydaje nam się, już uszczelniliśmy na wieki… 
Chcę zasugerować, Panie Ministrze, że zapewne nie. 
I dlatego zwracam na to uwagę – o czym mówią rów-
nież autorzy tej opinii, że warto zwrócić uwagę – że 
przy dużej ściągalności wzrastają należności wobec 
Skarbu Państwa. A więc może warto w przyszłości się 
zastanowić. No, może tak musi być, ja nie wiem. Ale 
czy nie warto byłoby tego problemu rozważyć w sen-
sie różnego rodzaju innych działań? Ja nie oczekuję 
odpowiedzi. To jest taka sugestia dla pana ministra 
w tym zakresie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Oczywiście przyjmuję tę sugestię do wiadomości.
Jeszcze chciałbym powiedzieć, że jest przedstawi-

ciel kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej 
na sali i być może po mojej odpowiedzi zechce jeszcze 
dodać kilka słów na temat, o który pan senator pytał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja chciałbym 
zapytać o taką rzecz. Ona jest też istotna z punktu 
widzenia budżetu państwa. No, powszechnie wiadomo 
– bo to często państwo podajecie –jaka była luka w po-
datku VAT za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL. 

I chciałbym zapytać, jaka w tej chwili jest luka 
VAT przez was szacowana. Czyli za rok 2018 i za 
2017.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, wytłumaczył pan mechanizm, 
który jest oczywisty, ale okej, warto wiedzieć rów-
nież o tym, jaki jest mechanizm: im więcej wykry-
walności, tym zapewne więcej należności – tak ten 
mechanizm można opisać.

Ja jednak zmierzam do czegoś innego. Czy widzi 
pan minister jakiekolwiek pole do działania, głów-
nie, jak rozumiem, dla służb finansowych, KAS czy 
innych służb związanych jakby z uprzedzaniem tego 
rodzaju zdarzeń, o których mówił pan minister… Czy 
przyjmujemy to po prostu tak, że więcej wykrywamy, 
więcej nie ściągamy i przyjmujemy to jako aksjomat, 
czy też mamy jakiś pomysł na to?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Szanowny Panie Senatorze, pomysły w zasadzie 

się zasadzają na tych wszystkich projektach, tych 
wszystkich działaniach w zakresie ściągalności, 
jak chociażby raportowaniu schematów podatko-
wych. Część tych działań Ministerstwa Finansów 
czy służb skarbowych jest skierowana stricte na 
wykrywanie samych przestępstw, ale część tych 
działań, tak jak mówię, to działania prewencyjne, 
tzn. część tych działań zmierza do tego, aby wła-
śnie nie dochodziło do naruszeń w zakresie prawa 
podatkowego. Te działania oczywiście są istotne, 
one są prowadzone, jednak trudno przeciwdzia-
łać zwiększeniu należności, jeżeli się… To znaczy 
można przeciwdziałać właśnie poprzez prewencję 
dotyczącą powstawania w ogóle oszustw podatko-
wych i to się dzieje. Jednak trudno przeciwdziałać 
nieściągalności, jeżeli się zwiększa wykrywalność 
właśnie wobec takich podmiotów, o których mó-
wiłem, podmiotów, z których nie można ściągnąć 
należności. No, albo się to wykryje, albo się nie 
wykryje. Jeżeli się wykryje i z tego podmiotu 
ściągnąć należności nie można, to oczywiście ta 
należność wzrasta. Tutaj trudno… Bo trzeba by 
wówczas kierować… Bo tak naprawdę trochę by to 
prowadziło do tego, że kierować by należało kon-
trole przede wszystkim tam, gdzie wiemy, że na-
leżność jest ściągalna. Tak? Trochę tak to wygląda. 
A tam, gdzie byśmy wiedzieli, że jest nieściągalna, 
to byśmy zapobiegli powstaniu należności i jej nie-
ściągnięciu. No trochę by to do tego prowadziło.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
ostatnie pytanie, mam nadzieję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Obiecuje pan senator? Proszę bardzo.
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Jednym z kryteriów było opodatkowanie, na ile 
progresywne są podatki po prostu, na ile one wpły-
wają na niwelację różnic społecznych. W tym byliśmy 
w drugiej setce dopiero, konkretnie było to miejsce 
nr 114.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Działają te mechanizmy, które zostały wprowa-
dzone, czy to podwyższenie kwoty wolnej, czy inne 
działania, które… Dużo z tych działań było skierowa-
nych przede wszystkim do przedsiębiorców. System 
podatkowy oczywiście cały czas ulega przekształce-
niom i zmianom. Trudno mi teraz powiedzieć o ja-
kichś konkretnych działaniach, które będą zmierzały 
do zniwelowania różnic w opodatkowaniu. Cały czas 
się toczą prace i nad nową ordynacją podatkową, i nad 
kwestiami dotyczącymi zmian w podatku VAT, do-
tyczącymi zmian matrycy, tak że cały czas działania 
w zakresie podatków są w Ministerstwie Finansów 
podejmowane. Tutaj nie umiem powiedzieć, w jakim 
zakresie działania teraz podejmowane się będą prze-
kładać na zniwelowanie tych różnic.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Wydaje mi się, że wśród wielu informacji pozy-
tywnych o budżecie brakuje jednej – tych pozytyw-
nych danych porównawczych. Mówił pan premier 
Morawiecki, że mamy najlepsze wskaźniki wzrostu, 
dynamiki, że zadłużenie… 

Ile krajów Unii Europejskiej posiada zerowy de-
ficyt lub nawet nadwyżkę budżetową?

(Senator Leszek Czarnobaj: Chyba 16.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

O ile dobrze pamiętam, to ok. 15, ale…
(Senator Czesław Ryszka: Grecja ma zero i tonie.)
…to jest nie do końca dobry parametr. Oczywiście 

on pokazuje, że kraj jest w dobrej kondycji, ale… Tak 
jak pan senator mówi, jednym z takich krajów jest 
Grecja. Jak porównamy się do tych krajów, do których 
chcielibyśmy się porównywać – czy do Francji, czy 
do Niemiec, czy do Hiszpanii – okaże się, że jeste-
śmy na dobrej pozycji. Wyprzedzają nas takie kraje 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć na to py-
tanie. To jest przedstawione w aktualizacji programu 
konwergencji. Musiałbym do niego zajrzeć. Tam są 
te szacunki przedstawione. Za rok 2017 to była bo-
dajże mniej więcej 14-procentowa luka szacowana 
przez nas.

(Senator Kazimierz Kleina: Jaka to jest suma kwo-
towo?)

Nie umiem powiedzieć…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie ma więcej py-

tań do pana ministra. Dziękuję bardzo. Zapraszam 
przedstawiciela…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Pan minister jeszcze 
nie odpowiedział, zastanawiał się tylko.)

Nie chciałbym rzucać kwotami, bo nie umiem…
(Senator Kazimierz Kleina: Jak odpowiada się, ile 

za czasów Platformy, to się wali kwoty i wszystko 
jest jasne i klasyczne. A jak pytam, jaka jest luka 
w czasach obecnych, to zawsze wszyscy myślą. Tak? 
I to jest właśnie ten problem, że zastanawiają się itd. 
I stąd, że tak powiem… Myślałem, że to jest też po 
prostu wiadoma sprawa, bo to jest rzecz jakby najważ-
niejsza, bo to jest zawsze przedmiotem społecznej, 
publicznej debaty.)

Jeśli mogę odesłać pana senatora do aktualizacji 
programu konwergencji… Tam to jest i…

(Senator Kazimierz Kleina: Znajdzie się.)
Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Za 2018 r. i 2017 r., 

tak?)
Tak.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Tak.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jedno pytanie 

związane z tą naszą pozycją, jeśli chodzi o wydat-
ki społeczne. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale 
w rankingu firmy Oxfam była też jeszcze jedna 
kategoria – w sumie były 3 – związana z rozwar-
stwieniem podatków. I tam byliśmy bodajże dopie-
ro w drugiej setce, to była chyba pozycja nr 113. 
Prosiłbym o wytłumaczenie, czy będziemy coś 
w tym zakresie robić.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Tomasz Robaczyński: O rozwarstwieniu, jeszcze raz, 
jeśli…)

(podsekretarz T. Robaczyński)
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(podsekretarz T. Robaczyński) Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, to w takim razie spójrzmy może 

na inny parametr, skoro pan mówi, że tu jest trudno. 
Chodzi mi o to, o czym mówił pan premier, o udział 
inwestycji w PKB. Wiemy, że są takie kraje… Irlandia 
ma chyba 29%, Czechy mają 25%, a w Unii jest chy-
ba ponad 20%. Pan premier obiecał, że w Polsce ten 
udział będzie wynosił 25%.

Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest aktualnie 
udział procentowy inwestycji w PKB, bo z informacji 
prasowych, z tego, co wyczytałem, wynika, że jest 
on najniższy od 20 lat, a przecież jest to jeden z tych 
ważnych parametrów, o których pan mówił. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
O ile pamiętam, poziom inwestycji w stosunku 

do PKB kształtuje się mniej więcej na poziomie po-
nad 17%, przy czym on cały czas… To było 17,9% 
w III kwartale 2018 r. i 17,6% w roku poprzednim. 
Czyli to powoli, ale rośnie.

W III kwartale 2018 r. inwestycje prywatne zwięk-
szyły się o 9,9%, tak że tendencja wzrostowa jest tu 
widoczna. Być może nie rośnie to tak bardzo, jakby-
śmy chcieli, ale wzrost jest z roku na rok widoczny. 
Mam nadzieję, że to się utrzyma.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Była rozmowa z panem premierem na temat długu 

publicznego, ale te liczby się zmieniały. Dlatego chciał-
bym od pana uzyskać odpowiedź na pytanie: czy zobo-
wiązania wobec emerytów i rencistów na przyszłe lata, 
wynoszące 380 miliardów zł, stanowią dług publiczny, 
czy też można, że tak powiem, zawiesić je na uchu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
One będą stanowiły dług publiczny, kiedy będzie 

konieczność ich realizacji. Rozumiem, że w sytuacji, 
kiedy trzeba będzie sfinansować czy dofinansować 
z budżetu tego rodzaju działania, to jakby wejdzie to 
w skład długu. Będzie tak, jeśli budżet państwa nie 
będzie w stanie zapewnić właściwych środków na to 
finansowanie. Tyle mogę powiedzieć.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam. Premier Morawiecki dług OFE za-

liczył jakby do VAT i powiększył w ten sposób dług 

jak właśnie Grecja czy Niemcy, ale także kraje małe: 
Malta, zdaje się, Cypr…

(Senator Jan Rulewski: Słowacja.)
No, to są kraje o nieporównywalnej wielkości go-

spodarki. Najważniejsze jest to, żeby być w stanie 
spłacać zaciągnięty dług. Jak mówił pan premier, 
ta nasza pozycja, jeśli chodzi o możliwości spłaty 
zadłużenia, jest coraz lepsza, bo dług w porównaniu 
do PKB maleje. Istotne jest też to, żeby spełniać – 
oczywiście jest to ważne z punktu widzenia ministra 
finansów, ale też w większej skali, ze względu na 
długofalową stabilność sektora finansów i budże-
tu – te warunki, które stawia przed nami Komisja 
Europejska, czyli żeby się utrzymywać poniżej tego 
referencyjnego poziomu deficytu i generalnie obniżać 
wydatki sektora finansów publicznych, zmniejszać 
deficyt strukturalny. I to się dzieje.

Porównanie między krajami europejskimi nie do 
końca… Ono oczywiście jest bardzo kuszące, ale te 
gospodarki nie są do porównywania, bo mamy np. 
niższy deficyt niż Francja, ale wyższy niż Niemcy, 
i trudno tutaj powiedzieć, co z tego wynika. Tak po 
prostu jest.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Gwoli pewnego wyjaśnienia, zwłaszcza dla pana 
ministra i znawcy prawa teologicznego, pana sena-
tora Ryszki. Chodzi o stwierdzenie, że Grecja tonie. 
Japonia ma 200% długu publicznego i jest najatrak-
cyjniejsza finansowo w zakresie wydawanych obli-
gacji.

(Senator Czesław Ryszka: Dlatego te porównania 
nie mają sensu.)

Dostaje za nie bardzo dużo pieniędzy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

No, to oczywiście… Takie, powiedzmy, porów-
nania jednego parametru pewnie nie mają dużego 
sensu, bo wiele zależy od struktury zadłużenia, od 
atrakcyjności kraju itd., itd. Tak to wygląda.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Florek.
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(senator J. Rulewski) wych, jakie miały miejsce w stosunku do nieuczci-
wych podatników. Tak jak powiedziałem, w wyniku 
tego powstało wiele decyzji z art. 108. W tej chwili 
jesteśmy w sytuacji, w której próbujemy ściągnąć te 
należności, bardzo konsekwentnie wykonując przepi-
sy prawa podatkowego. Tak jak mówię, są to zaszłości 
– decyzje czy kontrole, które dotyczyły lat ubiegłych, 
lat przeszłych. Teraz dochodzi do czynności egzeku-
cyjnych. Okazuje się jednak, że w wielu sytuacjach są 
one nieskuteczne, bo nieskuteczne były wcześniejsze 
działania. Jest to konsekwencja złej polityki, złych 
działań organów podatkowych, które były w latach 
przeszłych. W tej chwili to poprawiamy, jesteśmy 
zdeterminowani i oczywiście te sugestie, o których 
mówi pan senator, jak najbardziej przyjmujemy. Mało 
tego, przyjmujemy i już realizujemy. Chciałbym po-
wiedzieć o tym, że w niedługim czasie będziemy 
chcieli ogłosić województwo mazowieckie pierwszym 
województwem wolnym od karuzel podatkowych. 
Mam nadzieję, że nam się to uda w bardzo niedługim 
czasie po to chociażby, żeby polepszyć sferę działania 
biznesowego. Chodzi o to, żeby firmy mogły lepiej 
oddychać, czyściejszym powietrzem, żeby mogły 
bezpieczniej poruszać się w sferze biznesowej – żeby 
te firmy nie musiały mieć tylu kontroli, ile miały do 
tej pory. Wiemy, że tych kontroli jest mniej, tak jak 
powiedział pan premier, ale my chcemy, żeby liczba 
tych kontroli była minimalna, żeby były one dokony-
wane tylko w sytuacjach skrajnych, sytuacjach trud-
nych, wyjątkowo trudnych, kiedy mamy do czynienia 
z podmiotami, które już zadeklarowały, że nie będą 
w ogóle rozliczały podatków w Polsce. Tak więc tutaj 
sytuacja jest bardzo jasna. Nasza strategia jest bardzo 
jasna i na pewno w niedługim czasie nie będzie do-
chodziło do eskalacji zaległości podatkowych, jako że 
już wcześniej, na etapie likwidacji karuzel, a dokład-
nie likwidacji organizatorów tychże karuzel, będzie-
my chcieli nie dopuszczać do sytuacji powstawania 
jakichkolwiek fikcyjnych zaległości. To tyle z mojej 
strony. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I teraz zapraszamy pana Gadomskiego, wicemi-

nistra zdrowia.
Pytanie będzie zadawał pan senator Grodzki. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja rozwinę to pytanie, które zadałem panu prze-

wodniczącemu Biereckiemu odnośnie do Agencji 
Badań Medycznych. No, rozumiem, że ustawa jest 
jeszcze na etapie procedowania, ale pana kolega, pan 

poprzedniej ekipy. Może miał rację. Ale już tego dłu-
gu, który w tej chwili państwo ma po likwidacji czy 
wygaszeniu OFE, nie zalicza…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
No, to jest w pewnym sensie tzw. dług ukryty. 

Będą przecież ściągane składki. Tak? Będzie określo-
na wartość deficytu czy też nadwyżki – saldo budżetu 
państwa, całość tego, co ostatecznie trzeba będzie 
wypłacić. Jeżeli będzie konieczność wypłacenia tego 
w ramach długu publicznego, to tak, a jeśli nie, to nie.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zapraszam teraz podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Zdrowia, pana Pawła Cybulskiego.
(Rozmowy na sali)
A, nie, przepraszam…
(Głos z sali: Wiceminister finansów, Krajowa 

Administracja Skarbowa…)
Przepraszam bardzo. Pan minister Cybulski, wi-

ceminister z Ministerstwa Finansów, uzupełni od-
powiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Tak. Chciałbym w uzupełnieniu odpowiedzi na 

zapytanie pana senatora Czarnobaja, jako ten, który 
reprezentuje razem ze swoimi ministrami, razem ze 
swoim szefem, panem Marianem Banasiem i panem 
ministrem Walczakiem… Chciałbym tylko odpowie-
dzieć na te wątpliwości, które pojawiły się na sali. 

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że 
Krajowa Administracja Skarbowa jest bardzo zdeter-
minowana do walki z szarą strefą. Będziemy to robili 
konsekwentnie. Ta determinacja i ta praca powodują, 
że… Musimy wiele nadrobić, poprawić wiele z tego, 
co było robione do tej pory. Wiemy, że konsolidacja 
służb skarbowych nastąpiła 1 marca 2017 r. Mamy 
spadek jeszcze po naszych kolegach z UKS-ów, czy 
z urzędów kontroli skarbowej, bo ci koledzy bar-
dzo często przypisywali decyzje z art. 108 na słupy. 
Państwa statystyka jest statystyką historyczną – ona 
jako efekt egzekucji wskazuje pewien efekt, który 
zaszedł w wyniku wcześniejszych kontroli, wcze-
śniejszych decyzji i wszystkich postępowań podatko-
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(senator T. Grodzki) budżetowa na rok przyszły pokazuje bardzo wiele 
pozytywnych tendencji. Pokazuje, że budżet państwa 
rzeczywiście będzie po raz kolejny większy – zresztą 
od wielu, wielu lat zwiększa się on z roku na rok – 
a to świadczy o tym, że Polska na przestrzeni tego 
czasu, kiedy ja to obserwuję w parlamencie, z roku na 
rok stara się być krajem bogatszym, zamożniejszym, 
a także, mam nadzieję, lepiej zarządzanym w sensie 
finansowym.

Pan premier dzisiaj powiedział o tym, że w ubie-
głym roku dołączyliśmy do grona 25 najbardziej roz-
winiętych krajów świata. Ta decyzja… ta informacja 
cieszy nas wszystkich, bo pokazuje, że konsekwent-
nie, przez wiele lat, ci wszyscy, którzy w przeszłości 
rządzili Polską, i ci, którzy dzisiaj rządzą, doprowa-
dzili do tego, że ten rozwój gospodarczy nieustannie 
nam towarzyszy. Rozwój gospodarczy, ten wzrost 
gospodarczy jest i był także udziałem Polski w tych 
czasach, gdy cała Europa czy duża część świata była 
w bardzo poważnym kryzysie. Wówczas Polska jako 
jeden z niewielu krajów, a może nawet jako jedyny 
kraj w Unii Europejskiej, potrafiła zawsze mieć do-
datni wzrost gospodarczy, wzrost dochodów budżeto-
wych. To były trudne lata, te lata po roku 2008, kiedy 
my wszyscy tutaj obecni w parlamencie obawialiśmy 
się, że mogą być różne scenariusze, nawet taki jak 
np. na Łotwie, gdzie w ciągu jednego roku podjęto 
decyzję o zmniejszeniu wynagrodzeń i zmniejsze-
niu emerytur o 30%. My szczęśliwie tego nigdy nie 
doświadczyliśmy i potrafiliśmy przejść suchą nogą 
przez te najtrudniejsze momenty, jakie dotykały go-
spodarkę światową.

Dzisiaj polska gospodarka korzysta z tej dobrej ko-
niunktury, jaka jest udziałem gospodarki europejskiej 
i światowej. Ale dzisiaj także pan premier zapowie-
dział, że te dobre czasy czy bardzo dobre czasy powoli 
się kończą i już rok 2019 będzie rokiem trudniejszym 
niż lata poprzednie pod względem poziomu rozwoju 
gospodarczego. Dobrze, że wszyscy tutaj zdają sobie 
z tego sprawę. No, premier – to oczywiste – odpowia-
dając za sprawy najwyższej wagi, musi zdawać sobie 
z tego sprawę w sposób nadzwyczajny. Ale wydaje 
mi się, że pracując nad tym budżetem i pracując nad 
tymi sprawami od wielu lat – wielu z nas tutaj jest 
senatorami przecież nie pierwszą kadencję – widzimy 
też, że pewne rzeczy są jednak przedstawiane w spo-
sób co najmniej budzący wątpliwości.

To dzisiejsze wystąpienie pana premiera, które 
pokazuje tę idealną sytuację gospodarczą, w jakiej 
znajdujemy się… Jak się dotknie tego głębiej, oka-
zuje się, że wiele w tym jest niestety takiej dema-
gogii lub po prostu nieprawdy. Ja panu premierowi 
zadałem właściwie drobne pytania i odpowiedź na 
takie drobne pytanie jest odpowiedzią, czy mówimy 
prawdę, czy raczej kręcimy, jeśli chodzi o tę prawdę, 
żeby do końca jednak… żeby zawsze wyszło na moje. 

minister Cieszyński, zeznał, że są już zabezpieczone 
środki. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy pan to 
potwierdza, czy też dopiero wtedy, jak ustawa zosta-
nie uchwalona, będzie uruchamiana rezerwa z innych 
źródeł. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Sławomir Gadomski:
Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście, z racji tego, że ustawa jest procedo-

wana, de facto nie znamy jeszcze ani ostatecznego 
terminu jej wejścia w życie, ani terminu uruchomienia 
agencji. No, de facto nie znamy również ostatecznej 
kwoty potrzebnej na rok 2019. Założona została kwota 
50 milionów zł, no ale nie ma co ukrywać, że termin 
uruchomienia agencji też będzie determinował osta-
teczną kwotę na ten cel. Z racji charakteru tych prac 
legislacyjnych ta kwota oczywiście nie jest dzisiaj 
bezpośrednio ujęta w ustawie budżetowej, jednak 
należy zaznaczyć, że w części 83 „Rezerwy celowe”, 
w poz. 91 „Środki na zadania w obszarze zdrowia”, 
minister zdrowia dysponuje rezerwą na poziomie pra-
wie 300 milionów zł. No i zakładamy, że środki z tej 
części, z tej pozycji, zostaną przeznaczone na Agencję 
Badań Medycznych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedź.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Sławomir Gadomski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że w dyskusji nad ustawą budże-

tową senatorowie nie mogą zgłaszać wniosków o od-
rzucenie ustawy.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przystępujemy do uchwalenia budżetu na rok 2019. 

Ustawa budżetowa jak zwykle jest jedną z najważ-
niejszych ustaw, a według mnie wręcz najważniejszą 
ustawą, jaką w ciągu roku przyjmuje parlament. To 
ta ustawa decyduje o tym, jakie programy, jakie prio-
rytety będą realizowane w ciągu najbliższego roku. 
Ustawa budżetowa mówi zawsze o pewnych kierun-
kach, w których chcielibyśmy podążać. Oczywiście 
tak samo jest i z tą ustawą, którą dzisiaj omawiamy. 
No, wczoraj mieliśmy okazję dyskutować o tej usta-
wie na posiedzeniu komisji budżetowej. Ta ustawa 
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(senator K. Kleina) 2,3%, to oznacza to tylko tyle, że w wielu branżach 
będzie wręcz realna obniżka wynagrodzeń. No, po-
równywanie tego do czasów Platformy Obywatelskiej 
z takim wyrzutem, że za naszych czasów te płace nie 
były podnoszone… Wtedy niektóre były podnoszone, 
niektóre nie, ale były zamrożone, to prawda. Jednak 
wówczas na jakim poziomie była inflacja? Jak już 
mówiłem, co pan premier też potwierdził, w ciągu 2 
lat była deflacja, ale z reguły inflacja była na pozio-
mie w okolicach zera. No, niech by tam nawet było 
źle za naszych czasów – skoro już tak państwo się 
upieracie, trudno – ale proszę mówić, jak faktycznie 
i prawdziwie sprawy wyglądają dzisiaj.

Kolejna sprawa związana z budżetem, taka za-
sadnicza. Oczywiście co do zasady… Jest to słuszna 
zasada przy tworzeniu budżetu państwa, że do usta-
wy budżetowej wpisuje się dochody jako dochody 
minimalne, zakładając, że można osiągnąć większe, 
i z reguły są osiągane większe. Jednak jako wydatki 
podane są maksymalne wydatki, jakie można reali-
zować w poszczególnych częściach budżetu. Co do 
zasady jest to generalnie słuszne, ja to popieram. 
Uważam, że tak powinno być, że nie można pla-
nować więcej, a później na koniec roku pytać: co 
z tym wszystkim się stało? Tylko że trzeba w tym 
wszystkim mieć pewien umiar. Właśnie wczoraj na 
posiedzeniu komisji zwróciłem uwagę na pewną spra-
wę, można powiedzieć, drobną, ale ona też świadczy 
o tym, że to wszystko jest, że tak powiem, pokręcone 
i niewiarygodne. Jak państwo wiecie, w ostatnich 
dniach przyjęliśmy ustawę dotyczącą cen energii. 
Wielokrotnie interweniowaliśmy tu, w Senacie, pro-
siliśmy, monitorowaliśmy, mówiliśmy o tym, że cena 
energii rośnie, i to w takim tempie, że szczególnie 
przedsiębiorcy pytają, co się dzieje, bo dostają umowy 
na rok przyszły uwzględniające wzrosty cen energii 
powyżej 40%. Na koniec przyjęto tę ustawę, która 
mówi, że nie będzie wzrostu cen energii, i przedsię-
biorcy dostaną tę cenę, jaka była, na dotychczasowych 
warunkach. Jeszcze nikt nie otrzymał nowych umów, 
a jest koniec stycznia, ale w ustawie wpisane jest, 
że do końca marca, więc zobaczymy, jak to będzie. 
W każdym razie jednym z kosztów tej całej operacji 
jest zmniejszenie akcyzy o 1 miliard 800 milionów zł, 
o ile dobrze pamiętam. Tak więc pytam wczoraj: czy 
przedstawiając budżet w Sejmie, dokonaliście pań-
stwo nowelizacji w dochodach? No, ubytek w akcyzie 
1 miliarda 800 milionów zł to jest ubytek istotnej 
kwoty, to nie jest, jeśli patrzeć z punktu widzenia 
budżetu, jakieś tam 100 milionów zł, lecz są to prawie 
2 miliardy zł. Na to minister mówi: nie, myśmy tu nic 
nie zrobili, zakładamy, że bez względu na to te do-
chody z akcyzy w roku bieżącym będą na poziomie… 
o ile dobrze pamiętam, padła kwota 28 miliardów zł. 
No, to ja mówię: proszę panów, jak to jest możliwe? 
Jak my planujemy ten budżet, skoro półtora miliarda 

Zapytałem o drogę ekspresową nr 6. I tutaj zostało to 
przedstawione w taki sposób, że wszystko jest bardzo 
dobrze, że wszystko idzie do przodu, że wydatkujemy 
pieniądze, że inwestycja cały czas jest realizowana. 
Oczywiście w tym wszystkim, co powiedział pan 
premier, jest prawda. Prawdą jest, że inwestycja, jeśli 
chodzi o drogę od strony Szczecina do Koszalina, jest 
realizowana. To prawda. To był projekt, który był roz-
poczęty. Przetargi zostały ogłoszone. Weszły firmy na 
plac budowy jeszcze za czasów poprzedniego rządu 
w roku 2015, nawet chyba w roku 2014, chociaż… na 
pewno w roku 2015. I ten odcinek drogi był wówczas 
zakontraktowany. A błędem naszego rządu czy naszej 
administracji było wtedy to, że nie rozstrzygnięto 
do końca przetargu na odcinek od strony Gdańska 
do Koszalina, bo zakładano, że to rozstrzygnięcie 
powinno być rozstrzygnięciem już następnego rzą-
du. Przetarg został ogłoszony. Pieniądze na to były 
zagwarantowane. Droga była na szóstym miejscu na 
liście priorytetów. I co? Jaka zapadła decyzja, jaka 
była wówczas pierwsza decyzja? To było zatrzyma-
nie tej inwestycji pod pretekstem, że nie ma na to 
środków. Jeżeli nie ma środków, to ja oczywiście je-
stem w stanie to zrozumieć, ale okazuje się, że w in-
nych miejscach środki były. Zatrzymano budowę tej 
drogi. Dopiero w tym roku w styczniu czy w lutym, 
czy może nawet w marcu… w zeszłym roku jesie-
nią podpisano umowę na budowę fragmentu drogi, 
krótkiego fragmenciku drogi właśnie od Gdyni do 
Bożegopola – już nie będę mówił szczegółowo – ale 
zasadnicza część tej drogi właśnie od Bożegopola, od 
Lęborka, mimo wielokrotnych próśb, tłumaczeń, wy-
jaśnień, wielokrotnych obietnic została zatrzymana. 
Mówi się o tym, że ona będzie zrealizowana w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie chcę tego 
wszystkiego wyjaśniać, tylko chcę państwu powie-
dzieć, jak można manipulować faktami dotyczącymi 
spraw związanych z gospodarką, z budżetem itd. No, 
kiedy mówimy tak nieprawdziwie i ustami premie-
ra, to wtedy wszystko jest… Człowiek po prostu ma 
wątpliwości, czy tak naprawdę jest itd.

Dzisiaj pan premier podał jako ogromny sukces to, 
że odmrożone zostały płace w sektorze publicznym 
i że to odmrożenie będzie wynosiło 2,3%. I jest poda-
ne, że od lat tego nie robiono. No, 2,3% to jest poniżej 
poziomu inflacji prognozowanego przez Narodowy 
Bank Polski, bo on mówi, że inflacja w tym roku wy-
niesie 2,5%. Propozycja rządowa mówi o 2,3%, czyli 
nawet jeżeli rzeczywiście będzie to na poziomie 2,3%, 
to to odmrożenie na poziomie 2,3% płac oznacza 
tylko tyle, że płace są nieruszone. No, tak to trzeba 
czytać. Tu pan premier jeszcze dalej mówi, że prze-
cież w niektórych branżach podwyżki będą większe, 
a w niektórych mniejsze. No, ale jeżeli średnia wynosi 
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(senator K. Kleina) całego kraju, bo ludzie z całego kraju przyjeżdżają, 
aby być tam, aby uczestniczyć w różnych imprezach, 
inicjatywach, ale także żeby obejrzeć wystawę, która 
mówi o ważnej części naszej historii. Mówi o tym, 
jak dochodziliśmy do wolności, mówi o opozycji – 
nielicznej – w Polsce i mówi o tym, jak ten ruch się 
tworzył. Czyli mówi także o ruchu robotniczym i in-
teligenckim, który rozpoczął się w sierpniu 1980 r. 
od strajku w Stoczni Gdańskiej. Na dawnym terenie 
Stoczni Gdańskiej za duże pieniądze Unii Europejskiej 
i miasta Gdańska zbudowano Europejskie Centrum 
Solidarności. I jeżeli mamy pretensje, że Europa widzi 
tylko upadający mur berliński i uważa, że od tego 
zaczęły się zmiany w tej części Europy, to powinni-
śmy wspierać to Europejskie Centrum Solidarności 
– do którego przyjeżdżają także turyści z Zachodu, 
z Niemiec, ze Skandynawii, ale także z Kaliningradu 
– i powinniśmy tworzyć mu dobre możliwości funk-
cjonowania we wszystkich wymiarach, nie tylko 
w wymiarze wystawowym. Dla mnie jest nie do za-
akceptowania decyzja wicepremiera obecnego rządu, 
któremu nie podobały się różne elementy działania 
Europejskiego Centrum Solidarności albo takie, któ-
re miały miejsce obok centrum czy w centrum. To 
ma być uzasadnienie decyzji o odebraniu tych ponad 
3 milionów zł. W czerwcu, 29 czerwca minister kultury 
i wicepremier w piśmie do dyrektora ECS potwierdził 
sumę 7 milionów 146 tysięcy zł i 800 tysięcy przeka-
zywanych przez ECS związkowi na funkcjonowanie 
historycznej sali BHP, zaś 4 miesiące później, 25 paź-
dziernika wystosował pismo, z którego wynikało, że ta 
suma zostanie zredukowana do 3 milionów 146 tysię-
cy zł. Pismo zostało wystosowane na 2 miesiące przed 
końcem roku. Redukcja na 2 miesiące przed końcem 
roku tak znaczącej sumy dla tej instytucji powoduje, 
że jej funkcjonowanie staje pod znakiem zapytania.

Napisałem w tej kwestii interwencję senatorską, 
opierając się na ustawie o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora, 17 grudnia napisałem do premiera. 
Do dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi, podobnie jak 
nie uzyskała odpowiedzi rada ECS, która zdecydo-
wała się wysłać delegację do premiera, aby podjął 
negocjacje w tej kwestii. W tej delegacji miał być 
wiceprzewodniczący związku Solidarność Biś, miał 
być Lis, Bogdan Lis, i miał być Frasyniuk. Na prośbę 
o spotkania nie ma odpowiedzi. To jest właśnie trakto-
wanie tego typu, traktowanie, można powiedzieć, per 
noga tych, którzy chcą ratować Europejskie Centrum 
Solidarności. To obcięcie nie dotyczy akurat pienię-
dzy, które idą przez ECS na salę BHP, mimo że tam 
3-krotnie się odbyły spotkania partyjne, zjazdy ONR. 
Tak więc to, że Adamowicz wygłasza tam oświadcze-
nie, że będzie startował, że Wałęsa wygłasza jakieś 
oświadczenie, bo ma biuro w ECS, ma tam swoje biu-
ro, jest powodem zabrania dotacji. A w tym drugim 
przypadku nic nie jest powodem, żeby zareagować.

w tę czy w tamtą stronę po prostu nie ma większego 
znaczenia? To podważa zaufanie do pracy nad bu-
dżetem państwa. A chciałoby się jednak, żeby każda 
kwota, która jest wpisana w budżecie, była kwotą 
realną, żeby ona rzeczywiście mówiła o rozwoju, by 
mówiła o tych sprawach, które dotyczą naszego funk-
cjonowania. Tak się niestety nie dzieje. Ale według 
mnie tak nie może być, bo budżet powinien być na 
takim poziomie konkretności i przewidywalności, 
żeby ta kwestia nie budziła wątpliwości. I to tyle.

A, jeszcze jedno zdanie. Muszę wrócić…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale ostatnie.)
Panie Marszałku, ostatnie zdanie. To będą 2 zda-

nia, ale krótkie.
Wracam ciągle, z uporem godnym większej spra-

wy, do kwestii VAT. VAT to jest podstawowy dochód 
budżetu państwa. I gdy państwo mówicie, także pan 
premier mówił dzisiaj – a to jest brak uczciwości 
w mówieniu o tych sprawach – o jednolitym pliku 
kontrolnym jako o tym sposobie na lukę, bo dzięki 
temu tę lukę budżetową udało się zmniejszyć, i gdy 
mówicie: to myśmy zrobili… Ale tu warto wrócić 
choćby tylko do tego, że ta ustawa o jednolitym pli-
ku kontrolnym została przecież uchwalona za cza-
sów rządu Platformy Obywatelskiej, przy sprzeciwie 
Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie rzecz się ma z od-
wróconym VAT. Proszę państwa, po prostu elemen-
tarna uczciwość wymaga tego, żeby…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Już proszę 
kończyć.)

Gdy mówi się o takich sprawach – a to są sprawy 
budżetowe – to proszę mówić tak, jak rzeczywiście 
sprawa wygląda. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chcę zgłosić poprawkę dotyczącą przywrócenia 

środków na Europejskie Centrum Solidarności, obni-
żonych z 7 milionów 146 tysięcy do 4 milionów przez 
wicepremiera i ministra kultury, pana Glińskiego.

Chcę powiedzieć, że nie jest to duża suma, nie 
jest to wielka suma, ale jest to suma symboliczna. 
Europejskie Centrum Solidarności jest i instytucją 
muzealną, i instytucją kultury, która spełnia bardzo 
ważną rolę dla Gdańska, Trójmiasta, ale także dla 
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(senator B. Borusewicz) Niestety, mieliśmy rację. Niestety, mieliśmy rację, 
przestrzegając przed odejściami nauczycieli z za-
wodu. Odeszło wielu doświadczonych nauczycieli. 
Przestrzegaliśmy przed dezorganizacją procesu na-
uczania. Mówiliśmy wyraźnie o tym, że reforma 
edukacji może zamienić się w deformę, może za-
mienić się w dezorganizację. I tak się rzeczywiście 
stało w sytuacji, którą obserwujemy ostatnio. Klasy 
są liczniejsze, w wielu szkołach edukacja odbywa się 
już na 2 zmiany. W wielu szkołach, także w szkole, 
do której uczęszcza mój najmłodszy syn, brakuje 
pomieszczeń.

Mówiliśmy także, również na tej sali, że ofiarami 
będą polskie dzieci, nasze dzieci i wnuki, w sytuacji, 
kiedy niestety rynek edukacyjny jest już umiędzyna-
rodowiony i obowiązują na nim żelazne, powiedział-
bym, bezwzględne warunki konkurencji.

W odpowiedzi na to, jak pamiętam z dyskusji na 
temat ustawy zmieniającej polską oświatę, usłysze-
liśmy, że szkoła w XIX w. była wymysłem socjali-
stów. Mam nadzieję, że dobrze zacytowałem fragment 
wypowiedzi jednego z kolegów senatorów. No cóż, 
szkoła nie jest przywilejem. Szkoła – dobrze funkcjo-
nująca szkoła – jest zadaniem państwa. Bo oświata 
jest zadaniem państwa. I troska o równe szanse dzieci 
jest zadaniem państwa. Bez względu na to, w jakim 
kraju byśmy się znaleźli, bo takie jest zadanie każdego 
współczesnego państwa. Jedno się wywiązuje z tego 
zadania lepiej, inne – gorzej.

Jesteśmy przekonani o tym, że żeby polska 
szkoła funkcjonowała lepiej, nie wolno zrzucać 
odpowiedzialności na nauczycieli oraz samorządy. 
A tak się niestety w ostatnim czasie stało. Minister 
edukacji umywa ręce. Rząd uważa, że to samorzą-
dy powinny uporać się z problemem, który został 
stworzony przez rząd. No, nie uporają się, nie dadzą 
sobie rady, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brakuje 
środków.

I z tego wynikają protesty nauczycieli. To już 
nie jest sytuacja… to już nie jest niepokój w śro-
dowisku nauczycielskim. To jest wrzenie. I trzeba 
sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć: mamy do 
czynienia z wrzeniem w środowisku nauczyciel-
skim. W środowisku, które ma poczucie odpowie-
dzialności za zadania, które realizuje, ma poczucie 
tego, że od dobrze prowadzonego nauczania zależy 
przyszłość naszych dzieci. I to wrzenie powinno 
być potraktowane jako sygnał, jeden z najważniej-
szych sygnałów w ostatnim czasie. I z tego wrzenia 
powinny być wyciągnięte wnioski. Nauczyciele 
powinni zarabiać więcej. Nauczyciele, jeżeli mamy 
od nich wymagać dobrego nauczania, muszą zara-
biać więcej.

Następna kwestia. Już nawet premier Morawiecki 
ma świadomość tego, że dochodzi do bardzo niebez-
piecznej kumulacji roczników w 2019 r., czyli teraz, 

Jesteśmy w Gdańsku w trudnej sytuacji. Na 2 dni 
przed śmiercią Adamowicza rozmawiałem w radzie 
ECS, której jestem członkiem, razem z prezydentem 
Adamowiczem rozmawialiśmy po raz kolejny na ten 
temat. Słucham z zainteresowaniem tych deklaracji 
o uspokojeniu, o porozumieniu. Niech więc mój wnio-
sek o przywrócenie dotacji będzie traktowany jako 
próba porozumienia. W słowach można się wspiąć na 
wyżyny, można mówić o porozumieniu, a jednocze-
śnie niszczyć dorobek tego, o którym – o nim samym, 
o jego dokonaniach – w tej chwili wszyscy mówimy 
tylko dobrze. Europejskie Centrum Solidarności od 
początku do końca było pomysłem i realizacją pre-
zydenta Pawła Adamowicza. 

Dlatego apeluję do Wysokiej Izby: jeżeli chcecie 
pokazać, że wasze słowa są cokolwiek warte i będą 
warte pamięci, to tu jest właśnie ten element spraw-
dzenia. Apeluję do tej części Wysokiej Izby, która 
zawsze wspiera rząd – bo jest związana z tym rzą-
dem – ale mam nadzieję, że od czasu do czasu będzie 
decydować także według własnego sumienia i własnej 
analizy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Czas debaty budżetowej to także czas refleksji nad 

tym, w jakim kierunku idzie rząd, jeżeli chodzi o naj-
ważniejsze obszary życia społecznego. Nie wiem, 
czy wszyscy się z tym zgodzą, ale jestem przekona-
ny o tym, że w budżecie, jak w soczewce, skupiają 
się intencje rządzących odnośnie do tego, w którym 
kierunku przyspieszać, a który kierunek wyhamo-
wać. Skupiają się też kierunki strategiczne rozwoju 
kraju oraz wsparcia dla obywateli. I wreszcie, co naj-
ważniejsze, to budżet państwa jest odpowiedzialny 
w dużym stopniu za instytucje, za funkcjonowanie 
instytucji, które należą do zakresu kompetencji pań-
stwa, w tym wypadku naszego państwa, państwa pol-
skiego. I dlatego z tak dużym niepokojem obserwuję, 
wraz z koleżankami i kolegami z opozycji, że także 
w budżecie na ten rok brakuje środków w obszarze, 
który jest absolutnie strategiczny, w obszarze, który 
jest kluczowy z punktu widzenia przyszłości nasze-
go kraju i przyszłości Polek i Polaków, a mam tu na 
myśli edukację.

Przestrzegaliśmy wielokrotnie, że zmiany, które 
zostały wprowadzone tzw. reformą edukacji, po-
ciągną za sobą wiele negatywnych konsekwencji. 



33
71. posiedzenie Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

(senator B. Klich) Zauważam tu pewne zjawiska ze strony rządu, 
który w moim przekonaniu cierpi na 2 choroby: na 
amnezję wstępną i na amnezję następczą. Zajmijmy 
się najpierw historią, która jest żywa. Amnezja wstęp-
na to jest przede wszystkim zapominanie o prawie. 
To nie jest coś, co ten rząd nie wyróżnia… Być może 
nie przyjmie tego nawet jako krytyki. Myślę miano-
wicie o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., 
w którym to Trybunał Konstytucyjny – tak, z wnio-
sku senatorów i posłów PiS – uznał konieczność 
wyrównania świadczeń tych, którzy zajmują się nie-
pełnosprawnymi dziećmi, i tych, którzy zajmują się 
osobami dorosłymi. Ta amnezja trwa już – łatwo ob-
liczyć – 4 lata, a jeśli państwo nie przyjmiecie naszej 
poprawki w tym zakresie, będzie obchodziła okrągłą, 
piątą rocznicę. W tym będą 4 lata rządów PiS. Dlatego 
mówimy o potrzebie odnowienia rezerwy, która była 
już w 2015 r. przewidziana na realizację tego wyroku. 
To jest te 800 milionów, skromnie, bo w tym czasie 
ten dług narósł, zwiększył się m.in. o odsetki.

W tym przypadku boli nas niewyrównanie tej 
krzywdy, a jest taka potrzeba. Tym bardziej że wobec 
innych krzywd podejmuje się działania odwrotne do 
amnezji, galopujące działania legislacyjne, skiero-
wane np. do górników, kiedy to ustawy uchwala się, 
mając na uwadze procesy sądowe, w trybie nocnym, 
czyli w czasie ujemnym. W tej sprawie akurat zegary 
inaczej chodzą, wręcz stanęły na roku 2014.

Amnezja wstępna to również zapominanie o tym, 
że prawie 800 tysięcy urzędników w różnych insty-
tucjach nie czerpie z dochodów czy też z optymi-
zmu gospodarczego i budżetowego tejże ustawy. 
Przynajmniej przez ostatnie 3 lata, kiedy to okazało 
się, że jak za sprawą czarodziejskiej różdżki budżet 
puchnie nam od sprawności, od wzrostu gospodarcze-
go. Pracownicy zatrudnieni w finansach publicznych, 
w ZUS, w inspekcjach w urzędach wojewódzkich, 
w samych urzędach wojewódzkich, a zwłaszcza w de-
legaturach tych urzędów w małych miejscowościach, 
jakby przez PiS nieoczekiwanie zapomnianych, od 9 
czy 10 lat nie mają żadnego przyrostu. Rząd powiada, 
że będzie podwyżka 2,7%. To jest nieprawda, bo to 
będzie tylko rekompensata z tytułu założonej przez 
rząd – mam nadzieję, że dobrze obliczonej – inflacji. 
Zatem efekt będzie zerowy.

A mnie boli to, że jednocześnie ze względu na 
wybory niektóre grupy spełniające te same funkcje 
w administracji publicznej, dalej wykonujące je na 
podstawie środków budżetowych, uzyskują podwyżki 
– i to w stopniu nie mniejszym niż 5%. Myślimy tu 
o administracji więziennej, pracownikach cywilnych 
w wojsku, w sądownictwie czy też w Policji. Nie mam 
nic przeciwko temu, żeby ta akcja miała miejsce, jed-
nak zasada sprawiedliwości…

I zasada usłużności. Wszak pan premier powie-
dział, że będą honorowane służby, które świadczą 

w tym roku. I że ta kumulacja roczników zaowocuje 
nie tylko przeładowanymi, przepełnionymi szkołami, 
lecz także dezorganizacją procesu nauczania, a może 
nawet spowodować to, że roczniki skumulowane 
w polskiej szkole będą opuszczać tę szkołę ze znacz-
nie mniejszą wiedzą i gorszym przygotowaniem do 
dalszej nauki i do samodzielnego życia. To się wiąże 
także z problemami lokalowymi. Bo samorządy bez 
zwiększenia subwencji nie poradzą sobie z problema-
mi, które spowodowała deforma edukacji.

A zatem sprawą chyba najbardziej kluczową 
w tym budżecie byłoby dostrzeżenie tych kwestii 
i zwiększenie środków, które winny być przekazane 
na podwyżki dla nauczycieli, na subwencję oświatową 
i wsparcie samorządów, tak aby problemy stworzo-
ne przez rząd łatwiej udawało się tam rozwiązywać 
na poziomie podstawowym, czyli przez samorządy, 
przez dyrekcje szkół i przez samych nauczycieli.

Sądzę, że poprawka do budżetu dotycząca zwięk-
szenia środków o 4 miliardy zł na te 3 podstawowe 
zadania, raz jeszcze je wymienię, podwyżki dla na-
uczycieli, wsparcie dla samorządów przede wszyst-
kim w sytuacji kumulacji roczników… Sądzę, że ta 
poprawka będzie testem dla pań i panów senatorów 
w tej Izbie, jeżeli chodzi o tegoroczny budżet, ta po-
prawka będzie egzaminem z troski o polską eduka-
cję. Dlatego w imieniu swoim, senatora Kazimierza 
Kleiny oraz senatora Czarnobaja składam poprawkę, 
co do której opinia jest podzielana przez cały klub 
Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiedziałbym tak: ten budżet jest dobry. On musi 

być dobry, bo jest budżetem wyborów, budżetem, 
w którym to władza jako główny parametr budżetowy 
wpisała zwycięstwo wyborcze. I tylko tyle na temat 
całego budżetu.

Zauważam, że jest on pisany w rytmie… czy też 
według instrukcji wyborczej, zatem zawiera w sobie, 
bo musi zawierać, grę interesów wyborczych. A jeśli 
tak, to są tam grupy uprzywilejowane i są grupy, 
o których zapomniano. Uprzywilejowane grupy, jak 
rozumiem, nie muszą mieć obrońców, ale jako czło-
wiek Solidarności muszę się opowiedzieć po stro-
nie tych grup społecznych – wbrew temu, co mówił 
pan premier Morawiecki, jakoby budżet był spójny 
– o których zapomniano.
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(senator J. Rulewski) Panie Marszałku, Wysoka Izbo, te problemy, które 
stoją przed nami, jak mówi pan premier… Zresztą 
w sferze budżetowej niczego nie obiecuje, mówi, że 
toczą się rozmowy, ale sam przyznaje, że nastąpi de-
koniunktura. Wobec tego kiedy będzie ten moment 
na podwyżki dla sfery budżetowej, skoro on już chy-
li głowę przed dekoniunkturą, jeśli nie teraz, jeśli 
nie w tej dobrej sytuacji budżetowej, gdy są dobre 
wpływy, ściągalność, rejestry, działania ABW, CBA 
– wszystko razy dwa i plus dwa? Jeśli nie teraz, to 
kiedy ten problem uregulować?

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

Myślę, że tak. Panie Marszałku, dziękuję za „czas 
minął”, ale powiem, że jest to czas, w którym my, 
Panowie Senatorowie, Panie Senator, też często wy-
wodzący się ze sfery budżetowej, powinniśmy poważ-
nie pochylić głowy nad tymi poprawkami. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W kontekście budżetu chcę się odnieść do kilku 

spraw. 
Zasygnalizuję „Mosty +”. Teoretycznie mamy 22 

wybudować – wszystkie są na pewno nieprzejezdne 
w najbliższych latach. 

„Mieszkanie +” – mamy zamiast tego „katastro-
fę +”, czyli zero mieszkań. 

W zakresie bezpieczeństwa na drogach jest con-
stans: rocznie 3 tysiące ofiar ginie na drogach i jeste-
śmy w ogonie Europy. 

Czwarta sprawa: regionalne izby obrachunkowe – 
są z nazwy, bo co roku odchodzą pracownicy, ok. 100 
osób, nie ma już praktycznie kto pracować.

Na zakończenie zgłoszę poprawki, to są popraw-
ki regionalne, ok. 39. Wspólnie z panem senatorem 
Piotrem Zientarskim zgłaszam poprawkę dotyczącą 
regionalnej izby obrachunkowej i na prośbę pani se-
nator Marii Pańczyk, która jest chora i nieobecna, 
poprawkę dotyczącą rewitalizacji w Bytomiu.

Proszę państwa, zacznę tylko krótko od tego, co 
pan senator Kleina powiedział odnośnie do drogi 
S6. Pan premier wspominał również o drodze S11. 
Dobrze znam tę drogę S11 i wiem, jakie działania 
były podejmowane. Był już przygotowany program, 
za naszych czasów były przewidziane środki i się 
okazało, że po 3 latach zostało zlecone STEŚ, czyli 
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Do 
2023 r. sprawa jest zablokowana, bo 48 miesięcy to 
trwa, czyli na pewno do 2023 r. nie wybudujemy dro-

usługi dla ludności. A czymże jest praca Inspekcji 
Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Pracy czy pra-
cowników, tych mrówek, w ZUS, jak nie pełnieniem 
usług społecznych? O nich, niestety, rząd zapomniał 
w ramach tej choroby – amnezji wstępnej.

Ale okazuje się, że to nie jest jedyny objaw cho-
robowy. Jest też choroba następcza – i to nie dotyczy 
tylko premiera. Mam żal do takiej znakomitej po-
staci opozycji, ministra Sellina, wywodzącego się 
z tego objętego bohaterską działalnością Wybrzeża, 
z Gdańska, że wszczął olbrzymi spór, nie tylko fi-
nansowy, z Europejskim Centrum Solidarności – wi-
zytówką tamtych i dzisiejszych czasów. Bo to nie 
jest tylko muzeum, to jest instytucja, która przenosi 
nasze geny wolności w przyszłość. Kto nie był tam, 
zapraszam. To jest instytucja, która m.in. nie czeka-
jąc na jakiekolwiek inicjatywy, wystąpiła w sprawie 
obchodów wyborów 4 czerwca 1989 r. I uważamy, 
że tej instytucji, która jest już znana z urządzania 
wielu innych imprez, powinna być przyznana do-
tacja na zorganizowanie w miejscu, gdzie rodziła 
się ta rewolucja, odpowiedniej dotacji. Mówię tutaj 
o 6,3 miliona. Jeszcze raz wyrażam żal pod ad-
resem, myślę, że człowieka z naszego pokolenia, 
ministra Sellina, że tak szybko zachorował na tę 
amnezję wstępną i następczą. Choćby dlatego, że 
brał udział w obradach Okrągłego Stołu i jest jego 
sukcesorem, bo wielokrotnie został wybrany na 
podstawie list Okrągłego Stołu. Nie miałem tego 
przywileju, a mimo to bronię tejże pięknej, po-
litycznej instytucji, jaką był Okrągły Stół. Tym 
bardziej mam żal, że wobec posła Andruszkiewicza 
nie tylko zastosował prawo łaski, ale uznał go za 
wschodzącą gwiazdę polityczną, tego samego po-
sła Andruszkiewicza, który pluł na Europejskie 
Centrum Solidarności, pluł na wszystko, co euro-
pejskie. Nagle pan Sellin stał się jego największym 
adwokatem, można powiedzieć, promotorem nowej 
twarzy. Jednocześnie w przypadku być może już 
starszego człowieka, Wałęsy, uznał, że jego umiło-
wanie wolności słowa jest kategorią… że anatemą 
trzeba obłożyć nie tylko samego Wałęsę, ale cały 
ośrodek, powiem więcej, całe Wybrzeże, a na-
wet zademonstrować w Europie, że Solidarności 
w Polsce nie było, no bo jak nie ma desygnatów 
tej Solidarności, to i nie było jej w przeszłości. 
Dlatego składam poprawkę m.in. zmierzającą do 
tego, żeby pozwolić dać oddech i dobrą organiza-
cję… spowodować, że ta organizacja, dzięki której 
żyje m.in. Senat, a przynajmniej czerpie i podejmu-
je uchwały… Nasz rodowód wywodzi się właśnie 
z Gdańska, właśnie z Solidarności… No, jak ktoś 
nie chce wypowiadać słów „Lech Wałęsa”, to niech 
się zająknie i mu wybaczę.
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(senator P. Florek) te 480 mieszkań to są mieszkania przejęte w trakcie 
realizacji od samorządów. A co robi Krajowy Zasób 
Nieruchomości, co robi rada nadzorcza, jakie mają 
sukcesy i za co otrzymują pieniądze z budżetu? Proszę 
państwa, trudno się nawet do tego odnieść.

Bezpieczeństwo na drogach. Proszę państwa, cho-
dzi mi o Inspekcję Transportu Drogowego. Pieniądze 
są jeszcze w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, jest też program likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych, ale głównie chodzi mi o głównego in-
spektora transportu drogowego.

Bezpieczeństwo to m.in. radary. Inspekcja ma 
ich ok. 400 i chce dokupić 400 w ciągu iluś tam lat. 
Pamiętam, jak likwidowaliśmy radary. Straż miej-
ska je likwidowała. Nie zostały one uzupełnione. 
Samorządy za dużo na tym zarabiały, więc trzeba 
było to zlikwidować. Inspekcja nie nadąża z zaku-
pem. I co w związku z tym mamy? Mamy tragedię. 
Od 4 lat liczba osób, które giną na drogach, to prak-
tycznie jest constans. W 2015 r. zginęło 2930 osób, 
w 2016 – 3026, w 2017 – 2831, a w 2018 – 2855. 
W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców tylko 
w Rumunii jest gorzej niż u nas. U nas 7,5 osoby ginie 
na drogach, w Niemczech – 3,9, w Wielkiej Brytanii 
– 2,5, w Norwegii, o ile pamiętam – 1,6. Widać, ile 
mamy do zrobienia.

Regionalna izba obrachunkowa. Nakładano na 
nią nowe zadania w poprzednim roku i w tym roku, 
oczywiście bez środków. RIO ma bardzo ważne za-
dania nadzorcze i kontrolne, musi kontrolować każdą 
jednostkę samorządową co 4 lata. To znaczy powinna 
kontrolować. Dowiedzieliśmy się, że w RIO jest 1 ty-
siąc 274 etaty. Ile osób regularnie odchodziło? Ok. 
100 osób rocznie. Trudno jest uzupełnić pracowni-
ków, zarobki są tam bardzo niskie, nie ma chętnych 
do pracy. Alarmowaliśmy w tej sprawie w ubiegłym 
roku, niestety nie udało się… W tym roku ponownie 
zgłoszę poprawkę, bo funkcjonowanie RIO w ramach 
tego budżetu to jest praktycznie tylko egzystencja, 
a nie wykonywanie zadań, które na RIO są narzucone.

Kończąc, omówię poprawki. Pierwsza popraw-
ka, składana wspólnie, tak jak mówiłem, z panem 
Piotrem Zientarskim, dotyczy regionalnych izb ob-
rachunkowych, a chodzi o zwiększenie środków na 
wynagrodzenie dla pracowników regionalnych izb. 
To mniej więcej taka sama poprawka jak ta, którą rok 
temu składaliśmy. Powtarzamy ją. W zeszłym roku 
pieniędzy nie było – zobaczymy, co będzie w tym 
roku. Przypominam tu o tym, jakie ważne zadania 
mają regionalne izby obrachunkowe w stosunku do 
samorządów. Jeżeli nie chcemy, żeby samorządy były 
kontrolowane, to proszę bardzo…

Następna poprawka to jest, jak już powiedzia-
łem… Ponieważ pani senator jest chora i jest nieobec-
na, prosiła mnie… Poprawka dotyczy rewitalizacji 
terenów pogórniczych w Bytomiu.

gi S11, z wyjątkiem tych fragmentów, które zostały 
wybudowane wcześniej albo są w trakcie realizacji.

Teraz, proszę państwa, pierwsza sprawa, którą 
wymieniałem, czyli „Mosty +”. Mają łączyć Polskę, 
co zapowiadał pan premier, 22 mosty, przeprawy, 
które zostaną wybudowane. Miały to być mosty m.in. 
na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy, Warcie, w miejscach, 
gdzie są długie odcinki bez mostów. Pan minister 
Kwieciński dodawał, że budowa mostów będzie sfi-
nansowana w 80%, a minimalny wkład samorządów 
to 20–25%. Mnie oczywiście ucieszył ten program, 
dlatego że spośród tych 22 mostów akurat 5 będzie 
na terenie województwa wielkopolskiego. Znane mi 
są te miejsca. O jednym z nich mówimy już od 20 czy 
30 lat. Cały czas o tym mówimy i pewno tak samo 
będzie teraz.

Proszę państwa, był zapowiedziany szumnie 
program. A co mamy w budżecie? Otóż w budżecie 
na ten rok mamy w sumie 18 milionów 750 tysięcy, 
z czego 15 milionów jest z budżetu państwa. Na co 
te pieniądze? Na przygotowanie dokumentacji nie-
zbędnej do uzyskania pozwoleń itd. Wiemy, jaka jest 
procedura, ci z państwa, co się orientują w przygo-
towaniach inwestycji, wiedzą, jaka jest procedura. 
Kiedy realizacja tych mostów rozpocznie się przy tej 
procedurze? No, to jest chyba jasna sprawa.

Myślałem, że zapamiętamy pana Mateusza 
Morawieckiego jako budowniczego mostów, tak 
jak zapamiętaliśmy Donalda Tuska z budowy orli-
ków. Zostały wybudowane 2604 orliki. Grzegorza 
Schetynę zapamiętaliśmy z powodu dróg lokalnych, 
tzw. schetynówek. Prawie 15 tysięcy km dróg zostało 
przebudowanych, rozbudowanych czy wybudowa-
nych. Panie Ministrze Morawiecki, niestety nie wróżę 
sukcesów, jeżeli chodzi o te mosty.

Program „Mieszkanie +” to, proszę państwa, kom-
pletna porażka, stracone lata. Miał być przełom na 
rynku nieruchomości, a można powiedzieć, że jest 
klapa na tym rynku. Proszę sobie przypomnieć naszą 
dyskusję, to, jak tutaj na ten temat rozmawialiśmy. 
Ja wtedy mówiłem, że tu nie ma możliwości reali-
zacji. Była mowa o wybudowaniu 100 tysięcy tanich 
mieszkań za 2 tysiące 500 zł za 1 m2. Czynsz miał 
być bardzo niski, kilka lub kilkanaście złotych za 
metr. W dużych miastach miał być większy, ustalany 
oczywiście odgórnie. To było nierealne. Teraz rząd 
chce, żeby opłaty na czynsz były wyższe, myślę, że 
chyba rynkowe, ale chce dopłacać do czynszów. I stąd 
jest program „Mieszkanie na start”, czyli dopłacanie 
do czynszów.

W programie, tak jak wspominałem, miało po-
wstać 100 tysięcy mieszkań. Dotychczas wybudo-
wano ich zaledwie 480. Ale zgodnie z założeniami 
programu faktycznie nie wybudowano żadnego, bo 
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(senator P. Florek) malizując, bo nie sądzę, by możliwe było spełnienie 
tych wymogów, te kary, o których mówił pan pre-
mier i od których może boleć głowa, bo one bardzo 
mocno uderzą w nas wszystkich. Nie ma strategii dla 
energetyki, ona tworzy się już trzeci rok i nie może 
się wykluć. Stąd też nie wiemy, czy będzie rozwija-
na energetyka jądrowa, czy nie, są jakieś śmieszne 
kolejne 4 miliony na rolowanie czasu bez podejmo-
wania istotnych decyzji. Nie wiemy, czy mamy się 
dalej trzymać węgla. Jest w tym masa pieniędzy, co 
pokazuje, jak kłamliwe są informacje o obecnej cenie 
sprzedaży węgla. Gdyby do tego doliczyć nakłady, 
które są przewidziane w tym budżecie, plus dopłaty 
do emerytur górniczych, to okazałoby się, że ten wę-
giel jest po prostu niesprzedażny, nie da się sprzedać 
węgla w rzeczywistej cenie jego wydobycia w Polsce. 
Eksport rośnie tak niesłychanie, bo już teraz, mimo 
różnych dopłat, różnych ciężarów, które są ponoszone 
w ramach budżetu, a nie budżetu kopalń, ten węgiel 
i tak jest bardzo drogi. Przekonaliśmy się, dyskutu-
jąc tutaj o tej ustawie, podczas tej debaty, i kiedy to 
w ostatnim momencie rzucono jakieś koło ratunkowe, 
by chwilowo, w tym roku nie przerzucać tego na oby-
wateli, że energetyka to jest nasza pięta achillesowa. 
Uzależniamy się od Rosji, nie spełniamy wymogów 
unijnych, grożą nam kary. I w tym budżecie, proszę 
państwa, nie ma na to odpowiedzi. Gdy popatrzymy 
na kwestie długoterminowe, to… Oczywiście bardzo 
chcielibyśmy, ażeby w zakresie innowacyjności nasza 
gospodarka dotrzymywała kroku innym gospodar-
kom. Nie będę nawiązywał do słów pana premiera, 
który widział 1 milion aut elektrycznych jeżdżących 
po naszych drogach, ale gdy popatrzę na wydatki, 
które mają się wiązać ze zmierzaniem do tego celu, 
na razie kosmicznego, no to… Pan senator Bierecki 
się uśmiecha i ja też się uśmiecham.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale ja do smartfona.) 
(Wesołość na sali)

Ach, pan do smartfona, a ja myślałem, że w związ-
ku z tymi propozycjami budżetowymi, które mają 
nas podciągnąć w zakresie innowacyjnej gospodarki 
i elektromobilności. To są nakłady dalece niewystar-
czające, byśmy chociaż w skromnym stopniu nadra-
biali dystans do koncernów, które już teraz produkują 
te samochody. Nie ma też dostatecznych pieniędzy, by 
promować zakup tych samochodów, chyba że mamy 
na myśli luksusowe limuzyny rządowe. Tak, to jest 
tam wpisane, na te samochody elektryczne pieniądze 
są. Myślę, że będzie nie tylko wygodnie, ale i ekolo-
gicznie, tylko że dotyczy to garstki ludzi.

No i ostatnie zagrożenie, ogromne zagrożenie 
wiążące się z rynkiem pracy. Znowu: pan premier 
się zgadza, tak. Jest bardzo dobrze, bo jest bardzo 
niskie bezrobocie, ale niestety zarazem jest tragicz-
nie źle, zwłaszcza tam, gdzie rozwój gospodarczy 
jest wysoki, nazwijmy to, na ścianie zachodniej, 

I dalej są już poprawki regionalne, dotyczące 
oczywiście wielu ważnych zagadnień, w tym budo-
wy dróg.

Wszystkie te poprawki są podpisane. Panie 
Marszałku, proszę bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Niewątpliwie jeśli rząd mówi o dobrym budżecie, 

to zawsze wskazuje na dobre i silne podstawy gospo-
darki, na jej rozwój. Wszyscy wiemy, że tworzy się je 
latami, a zniweczyć można szybko…

(Rozmowy na sali)
…jeśli się nie reaguje…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam. 

Panowie Senatorowie, zagłuszacie trochę swojego 
kolegę.)

Dziękuję.
Zniweczyć tempo rozwoju można szybko, jeśli się 

nie reaguje na zagrożenia. Dzisiaj wskazywałem te 
zagrożenia w pytaniach do pana premiera. Byłbym się 
ucieszył, że się ze mną zgadza, gdybym znalazł w bu-
dżecie ślady, które by pokazywały, że te kwestie doty-
czące energetyki, innowacyjności, rynku pracy mają 
odpowiednie odzwierciedlenie w nakładach przewi-
dzianych na załatwienie tych trudnych spraw. Tak, 
rzeczywiście, jeżeli nie zdecydujemy się wreszcie na 
to, żeby jasno określić strategię energetyczną i pod 
kątem tego przygotować nakłady np. na odnawialne 
źródła energii, na energetykę prosumencką, to będą 
nam grozić ogromne kary. Pan premier mówił z tej 
mównicy o tym, w jak niebotycznej wysokości one 
będą. Ale niestety, poza odległymi w czasie planami 
dotyczącymi budowy farm wiatrakowych na morzu, 
takich nakładów i takich sygnałów w tym budżecie 
nie widzimy. A przecież, proszę państwa, te kary 
zaczną się już za rok, to jest ostatni budżet do cza-
su załatwienia tej sprawy. Jeśli nie osiągniemy 15% 
udziału OZE do roku 2020, to wówczas będziemy 
musieli płacić te kary. A co mamy w ciągu ostatniego 
czasu? Ten procent zmalał o 2 punkty, zamiast wzro-
snąć. Cofamy się, miast gonić. Gdybym usłyszał od 
pana premiera deklarację „Mam na to pomysł, są na 
to pieniądze – bo mamy tylko 11 miesięcy”, to pew-
nie chętnie byśmy przyklasnęli, wspierali premiera 
w tym, by przeznaczyć na to jak najwięcej pieniędzy, 
by jak najbardziej nadrobić ten dystans, chociaż mini-



37
71. posiedzenie Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

(senator M. Augustyn) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przez 14 lat mojej pracy w samorządach przyzwy-

czaiłem się, że o budżecie jako najważniejszym doku-
mencie władzy publicznej dyskutuje się przez miesiąc. 
U nas trwało to 6 dni, niecały tydzień. Szanowni 
Państwo, przez 6 dni trudno zapoznać się z projektem 
budżetu, z 600 stronami zapełnionymi liczbami, za 
którymi kryją się podatki pobierane od obywateli, 
budżety instytucji, zadania państwa, ale i zaniechania 
państwa. Taka procedura to żart z odpowiedzialności 
Senatu i z istoty demokracji, jaką jest uzgadnianie 
najlepszych rozwiązań w otwartej dyskusji ludzi, 
którzy różnie pojmują tę właśnie odpowiedzialność 
władztwa publicznego.

Nie będę udawał, że w tej chwili uczestniczę 
w procedurze tworzenia odpowiedzialnego budżetu, 
ale ten budżet jest faktem, on będzie obowiązywał. 
W związku z tym chciałbym na 3 kwestie zwrócić 
uwagę. Słuchając przekazów strony rządowej, mo-
gliśmy odnieść wrażenie, że te kwestie powinny być 
wam bliskie, ale one nie zostały ujęte w tym budżecie. 
Dlatego też liczę na to, że ten błąd, który popełnił rząd, 
nie ujmując tych 3 spraw, o których powiem, zostanie 
naprawiony przez Senat, że my go naprawimy. Liczę 
na senatorów Prawa i Sprawiedliwości i zapewniam, 
że jeżeli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagło-
sują za tym, to senatorowie Platformy Obywatelskiej 
ich poprą.

Szanowni Państwo, pierwsza sprawa, na którą 
chcę zwrócić uwagę, jest związana z zadaniem bu-
dowy kanału przez Mierzeję Wiślaną – sztandarowa 
inwestycja tego rządu, tak na marginesie powiem, że 
realizowana bardzo nieudolnie, tak jakby ktoś chciał, 
aby ta inwestycja się nie udała. Jednak w budżecie 
długoterminowym jest zapowiedź, że państwo chce 
wydać na tę inwestycję 880 milionów zł. Warto więc 
zapytać, kto z tego kanału będzie korzystał. Otóż we-
dług opinii wielu ludzi, w tym także mojej, niestety 
nikt nie będzie korzystał z tego kanału. Powód jest 
prosty. Statki, Szanowni Państwo, jak wielu z was 
wie – chociaż wątpię, czy niektórzy o tym wiedzą – 
pływają z portu do portu. Ale ta inwestycja zaczyna 
się od strony morza, a kończy się przed jedynym por-
tem, do którego będzie można z tego kanału wpłynąć, 
przed portem morskim w Elblągu. A to oznacza, że 
statki, które będą chciały wpłynąć w ten kanał i wy-
korzystać jego parametry, nie dopłyną do żadnego 
portu.

(Senator Leszek Czarnobaj: Będą w kanale.)
Tak, będą w kanale.
Tylko, proszę państwa, rodzi się pytanie: po co 

budować kanał o głębokości 5 m, skoro na końcu 
tego kanału znajduje się port o parametrach 2 razy 
niższych niż parametry tego kanału? Po co wydawać 

gdzie gwałtownie brakuje pracowników i ci, którzy 
napływają zza wschodniej granicy, już nie wypeł-
niają tej luki. Ale rząd nawet nie prowadzi rzetel-
nych badań co do tego, jaka jest ta luka. Każdy kraj 
ma to oszacowane, a Polska nie. Wiemy, że brakuje 
pracowników, wiemy, że brakuje ich dużo, ale nie 
wiemy, w jakich branżach, jakich fachowców i jak 
ich zdobyć. To również dlatego, że w tym budżecie 
nakłady na politykę migracyjną, na przyciąganie no-
wych fachowców, gości do pracy, których tak bardzo 
potrzebujemy, są mikroskopijne. Dlatego przyglą-
dałem się temu, jakie są możliwości uruchomienia 
tego zasobu, który w Polsce mamy, a mianowicie 
starszych osób, seniorów. Ile jest pieniędzy na ich 
aktywizację zawodową? Obniżyliście państwo wiek 
emerytalny. Takie było życzenie Polaków, my też tak 
odczytujemy werdykt wyborczy. Zapłaciliśmy za to, 
że ten wiek podnieśliśmy, ale wy obiecywaliście, że 
stworzycie inne zachęty dla seniorów, żeby oni chcieli 
pracować. Budżet nie zawiera takich pieniędzy, któ-
re mogłyby w sposób istotny zachęcić seniorów do 
pracy. A przecież absolutnie nie możemy już, nawet 
na parę miesięcy, pozwolić sobie na to, żeby starsze 
osoby nie wracały do pracy.

Marzy mi się coś takiego, z czym mamy do czy-
nienia u zachodnich sąsiadów, którzy przyjęli prze-
cież tak wielu imigrantów do pracy. Chciałbym, żeby 
do naszych seniorów rozdzwoniły się telefony z pro-
pozycjami powrotu, chociażby na niewielką część 
etatu. Dlaczego tam te telefony dzwonią, a tu nie? 
Dlatego że tam państwo dopłaca przedsiębiorcy, jeśli 
zatrudnia on seniorów. U nas takiego programu nie 
ma. Ta pomoc jest śladowa i dlatego jest to ogrom-
ne zagrożenie dla naszego rozwoju. Pan premier się 
zgadza, no ale budżet ze słowami premiera zupełnie 
się w tej sprawie nie zgadza.

Dlatego uważam, że z tych bardzo istotnych po-
wodów, z powodu braku polityki energetycznej i pie-
niędzy na jej realizację, z powodu braku programu 
terytorialnego dla Śląska… Nie straszmy górników 
utratą miejsc w kopalniach, tylko pokazujmy im pięk-
ną perspektywę dobrej roboty, dobrze płatnej roboty, 
właśnie tam, na Śląsku, tak jak zrobili nasi sąsiedzi, 
zamykając w zeszłym roku ostatnią kopalnię. Nie 
można się godzić na taki budżet w sytuacji, kiedy 
trwa koniunktura. To jest ostatni moment na zała-
twienie kluczowych spraw, które zdecydują o naszym 
rozwoju nie tylko na najbliższe lata, ale także w per-
spektywie długookresowej. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Wcisła.
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(senator J. Wcisła) konamy drugiej części, to ten program nie zadziała. 
Jeżeli zbudujemy wał na lewym brzegu Wisły, to nie 
zabezpieczymy się przed wodami, które Wisłą płyną. 
Owszem, zabezpieczymy część tego terenu, ale przed 
wodami się nie zabezpieczymy. I dzisiaj jest taka 
sytuacja. Wykonaliśmy pewną część zadań, za 500 
milionów zł, wyrzuciliśmy kolejny program na 600 
milionów zł, a jest trzeci etap, na 2 miliardy zł. Te 
pieniądze, które wydaliśmy, nie zabezpieczą Żuław 
przed powodziami, jeżeli nie będziemy realizowali 
dalszych zadań. Stąd moja prośba, by przywrócić 
realizację tych 17 zadań i by te 101 milionów zł na te 
zadania w budżecie państwa się znalazło. Na pewno 
będzie to wynosiło mniej niż koszty likwidacji skut-
ków powodzi, które na pewno też nastąpią.

I trzecie zadanie, które także dotyczy bezpieczeń-
stwa powodziowego, ale które nie jest ujęte w pro-
gramie żuławskim. Nie jest ujęte w programie żu-
ławskim dlatego, że chodzi o zagrożenie ze strony 
potoku górskiego. Szanowni Państwo, może to dziw-
ne, ale w Elblągu płynie potok o charakterze górskim. 
Cechą takiego potoku jest to, że w ciągu kilku godzin 
może się przerodzić z 30-centymetrowego strumienia 
w rwącą 2-metrową rzekę, o głębokości 2 m, która 
niszczy wszystko po drodze, wyrywa mostki, niszczy 
okoliczne nabrzeża, rozlewa się na całe miasto.

W 2014 r. zostały określone zadania, które na-
leży realizować w Polsce w celu ochrony przeciw-
powodziowej. Został tam ujęty zbiornik retencyjny 
na Srebrnym Potoku, który jest dopływem Kumieli, 
i zbiornik na potoku Dębica. Niestety, do tej pory na 
te zadania nie przeznaczono pieniędzy. Efekt jest taki, 
że np. 2 lata temu w Elblągu wydarzyła się powódź, 
której skutki to wydanie 14 milionów zł. Koszt bu-
dowy tych zbiorników to ok. 30 milionów zł. Łatwo 
sobie policzyć, że wystarczą 2 nieszczęśliwe lata i ten 
koszt będzie niejako wyrzucony w naprawianie tego, 
co ta rzeczka zrobiła. Notabene, Szanowni Państwo, 
ten potok nosi nazwę Kumiela, ale gdybyście przy-
jechali do Elbląga i spytali, gdzie płynie Kumiela, to 
mieszkańcy mieliby problemy z odpowiedzią. Ale 
gdybyście spytali, gdzie płynie Dzikuska, to każdy 
wam powie. I to mówi wszystko o charakterze tej 
rzeczki i jej potencjale. Wnoszę więc o to, by znalazło 
się te 30 milionów na te zbiorniki retencyjne, także 
na ten drugi zbiornik, który ma zabezpieczyć przed 
nawałem tej wody, bo inaczej wojewoda będzie musiał 
znaleźć pieniądze na likwidację skutków powodzi. 

Jestem przekonany, Szanowni Państwo, że te 3 za-
dania, o których mówiłem, znajdą poparcie u wszyst-
kich senatorów. Jestem przekonany, że są logiczną 
konsekwencją programu Prawa i Sprawiedliwości 
i logiczną konsekwencją takiego myślenia, że lepiej 
wydawać na inwestycje zabezpieczające niż na skutki 
niewydania tych pieniędzy w odpowiednim momencie.

Składam wniosek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

880 milionów zł, skoro tym kanałem nie można ni-
gdzie dopłynąć?

(Senator Leszek Czarnobaj: Jak u Barei, na ma-
teracach…)

Ja, Szanowni Państwo, tym kanałem zajmowałem 
się 15 lat, znam przewoźników, którzy czekają na ten 
kanał, przewoźników z Kaliningradu, z Kłajpedy, 
i pytam ich teraz, czy oni z tego kanału będą korzy-
stali. Oczywiście mówią: nie, nie będziemy korzy-
stali, bo barką o ładowności 700 t i o zanurzeniu 2 m 
tylko idiota wypłynie na Bałtyk. To są barki śród-
lądowe, którymi się pływa po rzekach, ewentualnie 
po Zalewie Wiślanym, ale nie po morzu. Po morzu 
pływa się jednostkami o ładowności 2–3 tysięcy t 
i zanurzeniu 4–6 m. To jest to minimum. Tak więc 
tym kanałem nigdzie się nie dopłynie.

Szanowni Państwo, ja jestem zwolennikiem bu-
dowy tego kanału. Dlatego nie wnoszę, by wyrzucić 
tę inwestycję z budżetu, ale wnoszę, by dodać do 
niej 150 milionów zł i za te 150 milionów zł przy-
stosować parametry portu do parametrów kanału. 
Taka opcja była w projekcie budowy kanału jeszcze 
za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL. Nie 
wiem, z jakich powodów nie jest w tej chwili reali-
zowana. Liczenie na to, że ktoś dołoży te pieniądze, 
np. samorząd elbląski, jest liczeniem na coś człowie-
ka, który nie zna rzeczywistości. 150 milionów zł ze 
strony miasta, a prawdopodobnie będzie to więcej 
pieniędzy, bo koszty inwestycji w Polsce wzrosły, to 
zlikwidowanie wszystkich innych inwestycji w całej 
kadencji, czyli w ciągu 5 lat.

2 kolejne wnioski dotyczą bezpieczeństwa powo-
dziowego województwa warmińsko-mazurskiego, 
warmińsko-mazurskiej części Żuław Wiślanych.

Szanowni Państwo, przypomnę, że poprzedni rząd 
zrealizował pierwszy etap kompleksowego programu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Wydano 
na ten pierwszy etap prawie 500 milionów zł, chyba 
496 milionów zł, z czego 100 milionów zł wydano 
w województwie warmińsko-mazurskim. Kontynuacją 
tego pierwszego etapu miał być drugi etap. Niestety – 
też z nieznanych mi powodów – środki na ten drugi 
etap, na który miano wydać 600 milionów zł, zostały 
okrojone do 100 milionów zł. Przy czym te 100 milio-
nów zł ma być wydane w województwie pomorskim, 
0 zł jest przeznaczone na województwo warmińsko-
-mazurskie. 17 zadań, które miały być w tej chwili re-
alizowane, zostało wykluczonych. Wartość tych zadań 
to 43 miliony dla Elbląga, 58 milionów dla powiatu 
elbląskiego, czyli kolejne 101 milionów zł.

Szanowni Państwo, kompleksowy program zabez-
pieczenia przeciwpowodziowego Żuław zadziała, jak 
sama nazwa mówi, gdy będzie kompleksowo wyko-
nany. Jeżeli wykonaliśmy część tych zadań, a nie wy-
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skąd to wziąć, czy da się jeszcze pójść do jakiejś do-
datkowej pracy, z czego zrezygnujemy, a może trzeba 
wziąć jeszcze jakiś kredyt… To są proste, podstawo-
we zasady. I gdy tak się omawia budżet z pytającymi, 
to dla wszystkich staje się to jasne. A potem można 
już dojść do szczegółów.

Chciałabym jeszcze przypomnieć kilka danych 
dotyczących poprzednich budżetów – tu dziękuję 
pracownikom naszego biura senatorskiego, że przy-
gotowali mi na moją prośbę takie dokumenty. Ja 
myślę, że wszyscy państwo, którzy… No, niektórzy 
w 2001 r. byli w parlamencie, niektórzy interesują 
się polityką. W każdym razie może pamiętamy aferę 
sprzed 20 lat, no, niespełna, sprzed 18 lat, z dziurą 
Bauca. Nie wiem, czy państwo to pamiętają: 30 mi-
liardów, dziura Bauca. Ale tę dziurę spowodował 
nie kto inny jak tylko ówczesny minister finansów, 
pan Leszek Balcerowicz. Rozpadła się koalicja Akcji 
Wyborczej Solidarność i Unii Wolności i przez kilka 
miesięcy rządziliśmy jako mniejszość – mówię tak, bo 
byłam wtedy członkiem, senatorem Akcji Wyborczej 
Solidarność. I był wtedy taki wielki krzyk o tę dziu-
rę budżetową, przeszła ona do historii jako dziura 
Bauca. Wtedy w budżecie przewidywano przycho-
dy… przepraszam, dochody, tak, dochody – o, to 
znak, że tak do końca nie operuję właściwie tymi 
słowami, znaczeniami słów – w wysokości 152 mi-
liardów 465 milionów i jeszcze trochę… I wtedy dziu-
rę budżetową, czyli ten deficyt budżetowy, określono 
na prawie 33 miliardy.

Mamy rok następny, 2005, koniec rządów SLD. 
I na koniec rząd SLD uchwalił budżet, w którym do-
chody wynosiły 174 miliardy i dużo milionów, prawie 
175 miliardów, a deficyt budżetowy określono na po-
ziomie 35 miliardów zł. W końcówce tylko 2-letnich 
rządów koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony 
i LPR zostawiliśmy następcom budżet, w którym do-
chody wynosiły prawie 230 miliardów, 229 miliardów 
i niższy był… Czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przy wyższych dochodach… Deficyt budżetowy był 
zaplanowany na kwotę nie większą niż 30 miliardów. 
No, rządziliśmy niestety tylko 2 lata. Już teraz nie 
wnikam w przyczyny tego. A potem obejmuje na 
8 lat rządy w kraju koalicja Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2011 r. zapro-
ponowano państwu budżet, w którym dochody wy-
nosiły 273 miliardy, a deficyt już ponad 40 miliardów. 
W 2015 r. dochody były wyliczone na 287 miliardów, 
a deficyt na prawie 50 miliardów. To tylko ułożyć 
sobie procenty… Dochody państwa się zwiększyły 
w ciągu ostatnich kilku lat o ponad 100 miliardów, 
a deficyt wciąż maleje. To takie wskaźniki, które na 
swój użytek i zgodnie ze swoją wiedzą o finansach 
nazwałam makroekonomicznymi.

Jeszcze raz bardzo dziękuję polskiemu rządowi 
za taki budżet. Pan premier wyjaśnił i, jak myślę, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście!
Jestem dumna z tego budżetu, z budżetu dla Polski 

na rok 2019. Zawsze mnie zastanawiało, jak takie 
kraje, które mają mniejszą powierzchnię… Nie chcę 
mówić „mniejsze kraje”, bo każdy kraj sam w so-
bie jest wielką wartością, ale to kraje o mniejszej 
powierzchni, o mniejszej liczbie ludności, takie jak 
np. kraje Beneluksu, kraje skandynawskie. Jak to się 
dzieje, że ludziom żyje się tam tak dobrze, że tak jest 
prowadzona gospodarka, że są takie przychody, że 
nie ma długów, a nasz kraj, wielki kraj, zamieszkiwa-
ny przez prawie 40 milionów Polaków, obywateli… 
Olbrzymia powierzchnia, wszystkie wymarzone bo-
gactwa naturalne, kraj turystycznie przebogaty, omi-
jają nas takie kataklizmy, jakie dotykają inne kraje. 
Owszem, mamy powodzie, tornada, ale nie w takiej 
skali, jak kraje na przykład obszaru Pacyfiku. Jak 
to się dzieje, że my ciągle… że ludzie cierpią biedę, 
ciągle jest niedostatek, ciągle tylko kłopoty?

Dzisiaj premier Morawiecki przedstawił najlepszy 
w historii od 1989 r. budżet dla naszego kraju. I trochę 
współczuję senatorom z Platformy Obywatelskiej, bo 
choć to święte prawo opozycji, żeby każdy budżet 
krytykować, to tu muszą się mocno napracować, żeby 
coś takiego znaleźć, by szpilkę w ten budżet wetknąć 
i żeby wytykać nam błędy i ten budżet krytykować. 
Tak że naprawdę serdecznie państwu współczuję. 
A ten budżet, który zakłada dochody państwa w wy-
sokości – będę zaokrąglać – prawie 388 miliardów, 
jest wyższy o ponad 100 miliardów od budżetu, jaki 
zostawił nam w 2015 r. rząd PO i PSL. W tamtym 
budżecie zakładano deficyt budżetowy w wysokości 
prawie 50 miliardów, a my dzisiaj, w budżecie więk-
szym o 100 miliardów, zakładamy deficyt budżetowy 
wynoszący niespełna 29 miliardów. Patrzę tu tylko 
na te najważniejsze wskaźniki, które są zawsze na 
pierwszym miejscu w omawianiu budżetu czy w do-
kumentach dotyczących ustawy budżetowej.

Ja nie pracuję w komisji finansów – żartuję nieraz, 
że z racji zawodu jestem od leczenia, a nie od liczenia 
– i tutaj może nie muszę zajmować się tym, tak jak 
koledzy z komisji odpowiedniej, z komisji budżetu, 
ale gdy jadę do swoich wyborców, nie tylko w teren, 
bo mam też wywiady w radio, to dziennikarze pytają, 
pytają też ludzie… I staram się im jak najprościej ten 
budżet tłumaczyć, tak jak planuje to każda gospody-
ni domowa czy gospodarz układający swój budżet. 
Trzeba mieć kartkę, ołówek, zapisać, ile się ma, jakie 
są potrzeby, a jeżeli brakuje, to trzeba uwzględnić, 
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(senator D. Czudowska) mentach również może dlatego, że kilkakrotnie był 
wybuczany. To mnie martwi. Martwi mnie to, Panie 
Senatorze, dlatego że właściwie ponad podziałami 
powinien stać minister kultury, zwłaszcza człowiek, 
który reprezentuje kulturę polską też na zewnątrz. 
To wynikło prawdopodobnie z sytuacji, w której 
utraciliśmy… część środowiska utraciła zaufanie na 
skutek pewnych działań ministerstwa, np. takich jak 
łączenie muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny 
Światowej po to, żeby zmienić dyrekcję, czy próba 
wpływania na niezależną i bardzo kompetentną radę 
tego muzeum złożoną z wybitnych przedstawicieli 
z całego świata. Dochodziło też do sytuacji, które 
nie powinny w moim pojęciu mieć miejsca, kiedy się 
pełni tak bardzo ważną funkcję. Np. brak dotacji dla 
Festiwalu Malta, dlatego że na tym festiwalu rok temu 
miał pojawić się spektakl, który dla części obywateli 
okazał się nie do przyjęcia, choć nikt z tych, którzy 
ten spektakl oceniali, właściwie go nie widział. I oto 
dochodzi do takiej sytuacji, z którą właściwie nie 
pamiętam, żebyśmy… Może tutaj ktoś starszy ode 
mnie, choć niewielu ich widzę, przypomni, czy kie-
dykolwiek minister kultury miał wytoczony proces 
o to, że odmówił przyznania dotacji, posługując się 
takimi argumentami.

Również niepokoi mnie sytuacja… No, my cały 
czas mówimy o wolności twórczej. Minister jest 
właściwie urzędnikiem, który nie dyktuje artystom 
czy ludziom sztuki i kultury niczego, tylko po pro-
stu administruje w imieniu rządu środkami do tego 
przeznaczonymi. Ludzie, którzy zajmują się tą nie-
zwykle piękną branżą, sobie poradzą. Również nie 
ma żadnego powodu, żeby nie było podziałów na 
różnego rodzaju aktywność twórczą. W tej chwili 
najważniejszą jakby stroną, wynikającą też z tego 
budżetu przeznaczonego na działalność minister-
stwa, jest sprawa związana z dziedzictwem. Jest 
program historyczny „Niepodległa”. Pytaliśmy o to 
pana ministra Sellina. Tam są dosyć duże pieniądze, 
ponad 200 milionów zł, które są jak gdyby nie do-
syć przejrzyście dysponowane. I to nas oczywiście 
troszeczkę martwi, dlatego że w sumie boję się, że 
to jest jakiś rodzaj rozproszenia. Dochodzą też takie 
sytuacje… Panie Marszałku, jeżeli np. Europejskie 
Centrum Solidarności, to miejsce, które jest poświę-
cone działalności senatora Koguta czy Borusewicza, 
wielkich naszych przyjaciół, którzy walczyli o wol-
ność Polski, jest pomijane, a równocześnie tworzone 
Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu dostaje 
20 milionów w tym budżecie z obietnicą na dalsze 
70 milionów w kolejnych budżetach, to proszę się nie 
dziwić, że budzi to w nas niepokój.

Panie Marszałku, był też oczywiście rozpatrywa-
ny na posiedzeniu naszej komisji budżet Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. No, to jest osobny dział. 
Oczywiście to jest agenda konstytucyjna, instytucja 

odpowiedział senatorom Platformy Obywatelskiej, 
że wcale nie mamy poczucia, iż wszystko już jest 
skończone, że już nie można tych dochodów pań-
stwa pomnażać i że nie trzeba planować większych 
wydatków na pewne dziedziny życia gospodarczego 
i społecznego. Bardzo się cieszę jeszcze z jednego – że 
możemy utrzymać nasz program 500+. Na razie to jest 
500 zł, ale my je gwarantujemy. Szanowni Państwo – 
również ci, którzy być może nas oglądają – jeżeliby 
nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie zrobił 
nic innego ponad to, dzięki czemu w Polsce nie ma 
głodnych dzieci, to i tak zrobiłby najwięcej, rzecz 
najważniejszą, którą trzeba było zrobić. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos ma pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Po raz dwunasty mam zaszczyt oceniać budżet 

w dziale „Kultura”. Od roku 2007, kiedy pełniłem 
funkcję w prezydium komisji, do dzisiaj mija 12 lat. 
Nam wszystkim przez ten okres zależało na tym, 
żeby środki przeznaczone w budżecie państwa na 
kulturę wynosiły powyżej 1% PKB. Ten próg prze-
kroczyliśmy w 2014 r. i ten poziom procentowy się 
utrzymał. Nie poszło to wyżej, choć zdawało nam się, 
że to osiągniemy.

Panie Marszałku, muszę powiedzieć, że po raz 
pierwszy mi się zdarzyło, a może po raz drugi, że na 
budżetowym posiedzeniu komisji kultury nie było 
ministra kultury. Sprawę referował wiceminister, no 
ale było kilka pytań wręcz wprost adresowanych do 
pana wicepremiera, pana ministra Glińskiego, na 
które w sposób naturalny minister nie mógł odpo-
wiedzieć. One dotyczyły oczywiście sprawy, która 
tutaj już była omawiana, czyli tego nieszczęsne-
go braku 3 milionów dotyczących Europejskiego 
Centrum Solidarności. Nasza strona lub strona ludzi 
czytających ze zrozumieniem i myślących uważa, 
że to był jednak akt polityczny, mimo że minister 
Sellin twierdził, że te 3 miliony to był dodatek, który 
został specjalnie stworzony przez ministerstwo, bo 
obowiązkiem ministerstwa jest wręczenie 4 milio-
nów. Ale proszę się nie zdziwić, proszę państwa, że 
zachodzi sytuacja, że tak powiem, braku zaufania 
do pewnej sprawiedliwości. To wynika również z sy-
tuacji, którą obserwuję jako człowiek ze środowiska 
sztuki, że minister nie pojawia się w ważnych mo-
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(senator J. Fedorowicz) (Senator Jerzy Fedorowicz: A, no tak.)
(Głos z sali: I tak nie przejdzie.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę o zabranie głosu panią senator Jadwigę 

Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Szanowne 

Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Ja chcę się ustosunkować do tego działu bu-

dżetu, który dotyczy środowiska. Otóż już od 
3 lat „Środowisko” jest oddzielone od działu 
„Gospodarka wodna”. „Gospodarka wodna” prze-
szła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Jest to posunięcie, które moim zdaniem 
było nieszczęśliwe i niesatysfakcjonujące z punktu 
widzenia środowiska i jego ochrony. Otóż są 2 ele-
menty w przypadku tegoż „Środowiska”, które po-
winny być łącznie rozpatrywane, tj. powietrze i woda, 
zwłaszcza woda śródlądowa, bo to są te 2 elementy, 
które decydują o jakości życia człowieka, jego zdro-
wiu, zadowoleniu, ale także o gospodarce narodowej. 
Stało się wszakże inaczej. Teraz będę się odnosić 
tylko do tej części, która w tej chwili w „Środowisku” 
jest zapisana.

Kiedy czyta się ustawę budżetową, to widzi się, 
że dochody budżetu w dziale „Środowisko” musimy 
traktować bardzo optymistycznie, bo wzrosły one 
niemal o 100%, o 93,1%, czyli jest to bardzo dużo 
i jest to szacowane na prawie 4 miliardy 709 tysię-
cy zł. I cóż my z tego potem mamy? Jeżeli rozbijemy 
to na poszczególne działy, „Leśnictwo”, „Oświatę”, 
„Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska”, to 
widać, że ochrona środowiska jest doczepiona do 
gospodarki komunalnej. Tak więc czy my de facto 
mówimy o środowisku, czy my mówimy o przed-
siębiorczości gospodarczej? Ale jeżeli nawet tak to 
potraktujemy, to w obrębie tej gospodarki komunal-
nej jest 1 element, który jest bardzo ważny: odpady 
komunalne. W tym budżecie nie widzę zwiększonej 
kwoty na ich zagospodarowanie i będę o to zwięk-
szenie wnosiła.

Druga sprawa, która jest istotna także dla ochrony 
środowiska, to powietrze atmosferyczne, bo wszyscy 
nim oddychamy. My się trujemy, nasze zdrowie jest 
zagrożone, gdy oddychamy nieczystym powietrzem. 
Jeżeli przewidujemy tak wysoką zwyżkę dochodów 
budżetu państwa w dziale „Środowisko” i ma ona 
pochodzić ze sprzedaży tych, powiedzmy, certyfika-
tów za czyste powietrze, i to za tak wysoką kwotę, to 
pytam, dlaczego my tego nie władujemy w programy, 
które mają to powietrze chronić, i w inne, które środo-
wisku przyniosą korzyść. Tymczasem odnoszę wra-
żenie – jeśli tak nie jest, to proszę mnie wyprowadzić 
z błędu – że my te pieniądze uzyskane ze sprzedaży 

konstytucyjna, która ma odgrywać swoją rolę. Ale 
w debacie, która trwa już od kilku lat, zauważamy, 
że nie spełnia swoich funkcji w sposób należyty. 
Dotyczy to m.in. sytuacji w telewizji publicznej czy 
w mediach publicznych. Ta strona sceny politycznej, 
którą ja reprezentuję, i obywatele, którzy mi zaufali, 
uważamy, że telewizja publiczna przestała być od 
czasów pana prezesa Jacka Kurskiego telewizją pu-
bliczną, tylko stała się tubą jednej partii. To przykre, 
że tak sądzę, ale niestety sądzę tak na podstawie opi-
nii publicznej, z którą się spotykam.

Jeszcze dochodzi jedna rzecz – na to nie było od-
powiedzi i tego w budżecie nie ma. Jeszcze nie została 
przeprowadzona ścieżka, ale poszła informacja o po-
wstaniu jednego, wielkiego centrum filmowego – to 
tak zostało nazwane jak Mosfilm albo Leninfilm, że 
w rękach jednego człowieka będzie decyzja dotycząca 
twórczości artystycznej, twórczości filmowców. No 
to jest… Oczywiście minister zawsze wytłumaczy, 
że tamta sytuacja z zespołami była reliktem jeszcze 
z tamtych czasów, ale jednak jak wchodziliśmy w te 
progi wolności, to chcieliśmy, żeby wszystko w tych 
dziedzinach zdecentralizować, żeby to oddać bardziej 
w ręce ludzi. Dlatego obawiam się, że zmartwieniem 
ministra, przyszłego też, będzie sytuacja, że w za-
rządzie ministra, poza flagowymi instytucjami, na-
gle znajdzie się, i będzie chciało skorzystać z usług 
i z opieki ministerstwa, coraz więcej instytucji ar-
tystycznych z całej Polski. Może to jest nasza wina? 
Może my nie potrafimy w samorządach odpowiednio 
zagospodarować pieniędzy, które są przeznaczone 
na kulturę?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Pani Marszałek, witam panią bardzo serdecznie.
Właściwie na tym kończę moje wystąpienie. Tylko 

jeszcze chcę złożyć poprawkę, i to akurat w dziedzi-
nie, która jest pani marszałek bardzo bliska, czyli 
w edukacji kulturalnej w szkołach, we wszystkich 
typach szkół.

Panie Ministrze – zwracam się do pana ministra 
finansów – w załączniku nr 2 w części 81 „Rezerwa 
ogólna” w rozdziale 75817 „Ogólna rezerwa Rady 
Ministrów” zmniejsza się wydatki bieżące jedno-
stek budżetowych o 100 milionów zł; w części 83 
„Rezerwa celowa” w rozdziale 75818 dodaje się po-
zycję „Środki na edukację kulturalną we wszystkich 
typach szkół” – 100 milionów zł. Pozwoli pan mi-
nister, że złożę tę poprawkę na ręce pani marszałek. 
I dziękuję za udzielenie głosu. Do widzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę podpisać, Panie Senatorze.
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(senator J. Rotnicka) sywnie maleje w formule udziałowej względem PKB 
budżet rolny, co świadczy o tym, iż sektor rolny nie 
korzysta proporcjonalnie z efektów wzrostu PKB.

Na dowód mamy tu takie dane. Budżet w tym 
dziale jest o 1,5 miliarda mniejszy niż w roku 2018. 
Po analizie tego w skali minionych kilku lat okazu-
je się, że budżet na rolnictwo łącznie ze środkami 
europejskimi stanowi 11,41%. Tak jest w tym roku. 
W ubiegłym roku ten budżet to było 12,37%, w roku 
2016 to było 14,59%. Tak że tylko w ciągu 3 lat ten 
udział spadł o 3,18%, gdy patrzymy realnie, wzglę-
dem wydatków budżetu. Bez środków europejskich to 
jest 6,5% na 2019 r., w 2018 r. to było 6,8%, w 2017 r. 
to było 7,2%. Czyli środki europejskie na rolnictwo 
w stosunku do wielkości budżetu też systematycznie 
się zmniejszają.

Dwa słowa, jeżeli chodzi o budżet środków euro-
pejskich. Do tej pory było tak, i przyzwyczailiśmy 
się do tego bardzo mocno, że budżet na rolnictwo był 
uzupełniany tymi środkami. Ale już w 2019 r. w pla-
nie jest tylko ponad 14 miliardów zł. W poprzednim 
budżecie to było 15 miliardów, a w 2016 r. to było 
19 miliardów. Zatem nastąpił realny spadek o 9,68%.

Jak widać, proszę państwa, w ciągu ostatnich lat 
następuje systematyczny spadek budżetu w dziale 
obejmującym rolnictwo i obszary wiejskie, także 
w stosunku do produktu krajowego brutto. Dlatego 
niejako beneficjentami tego wzrostu najwyraźniej 
nie są rolnicy.

Przejdźmy jeszcze do analizy, może już nie ta-
kiej czysto ekonomicznej, ale spróbujmy porównać 
ceny produktów rolnych sprzed kilku lat i obecne. 
One są cały czas na podobnym poziomie, a koszty 
systematycznie rosną. Stąd też spory niepokój wśród 
rolników, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, a także 
o najbliższe lata, o to, jak im się będzie żyło, czy 
będą mogli utrzymać swoje gospodarstwa, swoje 
rodziny.

Ja powiem jeszcze o kilku elementach, które nie-
stety nie są korzystne z punktu widzenia jakichś al-
ternatywnych dochodów rolników czy samorządów 
lokalnych na wsi. Takim elementem jest ta nieszczę-
sna ustawa wiatrakowa, to zwiększenie odległości 
miejsc, w których można stawiać wiatraki, od siedzib 
ludzkich. To zatrzymało wiele inwestycji, a tu korzy-
stali także rolnicy i samorządy wiejskie. Patrząc na 
ceny energii… No właśnie, trzeba zwrócić uwagę, 
że rosną koszty, szczególnie w rolnictwie, szczegól-
nie w tych gospodarstwach, gdzie to rolnictwo jest 
bardzo intensywne. I tak np. w produkcji zwierzę-
cej ceny energii mają ogromne znaczenie. Ostatnio 
zauważamy – chodzi o aukcje, które miały miejsce 
– że ceny energii wiatrowej, z odnawialnych źródeł 
energii, systematycznie spadają i są niższe niż ener-
gii węglowej. To jest też jak gdyby problem, który 
powoduje, że jednej strony ten transfer środków na 

certyfikatów chcemy przekazać albo energetyce, albo 
obywatelom, mieszkańcom na to, aby nie wzrosły 
opłaty, ceny energii. Czy się mylę, czy się nie mylę? 
Jeśli tak jest, to jest to podstawowy błąd.

Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na 1 sprawę, 
na to, że to „Środowisko” jest traktowane trochę po 
macoszemu. Bo „Leśnictwu” zabiera się pieniądze 
pochodzące ze sprzedaży drewna i się przekazuje na 
co? Na Fundusz Dróg Samorządowych. Czy drogi 
samorządowe to nie jest inna dziedzina naszej gospo-
darki, czy to jest ochrona środowiska? Tak to, proszę 
państwa, wygląda.

(Senator Dorota Czudowska: Pierwszy raz 
Platforma to zrobiła.)

Żeby nie zabierać specjalnie dużo czasu, bo wszy-
scy mamy wyrobione zdanie co do budżetu, składam 
2 poprawki, których treść przytoczę. Odnoszą się one 
do tych 2 zagadnień, o których mówiłam.

Mianowicie w załączniku nr 1 w części 
„Środowisko” dział 900 „Gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska” zwiększa się dochody ze 
sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 
o 2 miliardy zł. To jest lit. a. I lit. b. W załączniku 
nr 2 w części 83 „Rezerwy celowe” dodaje się odpo-
wiednią pozycję: ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, czyli walka ze smogiem, z kwotą tychże 2 
miliardów zł. To jest pierwsza poprawka.

Druga również odnosi się do działu „Gospodarka 
komunalna” i prowadzi do tego, że zwiększa się do-
chody o 100 milionów z przeznaczeniem na „Rezerwy 
celowe”, na „Usuwanie nielegalnych składowisk od-
padów niebezpiecznych”. Kwota dotacji i subwencji 
to 100 milionów zł. Pani Marszałek, to do protokołu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan Marian Poślednik.
Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pan premier w swoim wystąpieniu bardzo pozy-

tywnie, pochlebnie wypowiadał się na temat sytu-
acji, jaka jest dzisiaj w kraju, sytuacji ekonomicznej, 
sytuacji na rynku pracy, zachwalał także budżet na 
rok 2019.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne sprawy po 
analizie opinii ekspertów odnośnie do budżetu w czę-
ści „Rolnictwo”, chodzi o rozwój obszarów wiejskich. 
Tutaj mamy sytuację trochę inną, niż zarysował to 
pan premier, ponieważ eksperci zauważają, że sukce-
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(senator M. Poślednik) innej obwodnicy, która to budowa już ma miejsce, 
na drodze wojewódzkiej. I czas najwyższy, aby roz-
począć też budowę obwodnicy na drodze krajowej 
nr 12 w Gostyniu. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie sposób w ciągu 10 minut zająć się wielością 

problemów związanych z budżetem. W tej sytuacji 
postaram się powiedzieć kilka słów na temat kwestii 
związanych z samorządem, jako przewodniczący 
komisji samorządu, ale także na temat kwestii doty-
czących wymiaru sprawiedliwości, bo ten temat jest 
mi szczególnie bliski. No i kilka słów o kwestiach 
lokalnych.

Jeśli chodzi, proszę państwa, o kwestię samorzą-
du… Już o tym była mowa, ja tylko jeszcze raz chcę 
zaakcentować to, o czym mówił pan senator Florek. 
Chodzi o problem regionalnych izb obrachunkowych. 
Proszę państwa, bez regionalnych izb obrachunko-
wych samorząd właściwie nie może funkcjonować, 
nie może funkcjonować prawidłowo. Bo to nie są 
tylko kontrole, które mają za zadanie kontrolę dla 
kontroli. To są kontrole instrukcyjne, to są kontrole, 
które rzeczywiście gwarantują właściwy tryb funk-
cjonowania samorządów. I co się okazuje? Że jest 
masowy odpływ wykwalifikowanej kadry. W tym 
roku odeszło ok. 100 osób, m.in. do Najwyższej Izby 
Kontroli, gdzie zarobki są kilkukrotnie wyższe. Ten 
problem podnoszony był już w poprzedniej kadencji, 
proszę państwa, i znowu wraca. I nic się w tym kie-
runku nie robi. O co tu chodzi, proszę państwa? No 
przecież chodzi nam normalnie chyba o to, żeby sa-
morząd był mocny, żeby samorząd był sprawny, żeby 
był także przezroczysty w sensie przedstawiania jego 
sytuacji. I później powstają, proszę państwa, takie 
właśnie sytuacje, jak m.in. w Ostrowicach. Dlatego 
też dziwię się… Nie wiem, z czego to wynika, że 
z uporem kwestionuje się tutaj podniesienie… Bardzo, 
w sposób taki, żeby przynajmniej zatrzymać tę de-
gradację, degradację tych izb…

Kolejna kwestia to problem wymiaru sprawiedli-
wości. Proszę państwa, na wymiar sprawiedliwości… 
Ja już nie będę tutaj porównywał. Ale na to idą bar-
dzo poważne środki. To jest, proszę państwa, ponad 
13 miliardów zł, prawie 14 miliardów zł. No, a jaka 
jest sytuacja, proszę państwa? Słyszymy, że dosłow-
nie grosze zarabiają pracownicy sądów, od których 
zależy ich rzeczywiste funkcjonowanie. No, bo bez 
sekretariatu, bez rozpisania sprawy, bez doręczenia 

wieś jest ograniczany, a z drugiej strony koszty dla 
rolników rosną.

Na jeszcze 1 kwestię chciałbym zwrócić uwagę. 
To wiąże się z taką ogólną oceną sytuacji na wsi. 
Mamy w Polsce systematyczny, od 15 lat, wzrost eks-
portu produktów rolnych, i to znaczący. Z ogromną 
nadwyżką jest także eksport – import. Co to znaczy 
z punktu widzenia samych rolników? Widzimy, że 
rolnictwo staje się coraz bardziej surowcowe, inten-
sywne i coraz mniej rolników produkuje na wsi. To 
powoduje taką sytuację, że ta wartość dodana ucieka 
ze środowiska wiejskiego. Obserwujemy to choćby 
poprzez malejącą liczbę wysokiej jakości produktów 
niskoprzetworzonych w obrocie handlowym. Nasze 
działania – także te związane z ustawą wzmacniającą 
możliwość sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa 
rolnego – są jakimś krokiem do przodu, niemniej 
jednak jest jeszcze wiele w tej materii do zrobienia. 
Przy tej okazji dyskusji nad budżetem chciałbym tę 
kwestię podnieść. Musimy szukać daleko idących 
rozwiązań dla polskiego rolnictwa, polskiej wsi, tak 
aby ta dysproporcja pomiędzy udziałem we wzroście 
gospodarczym… żeby to nie rozmijało się – z punk-
tu widzenia środowiska wiejskiego – z tym, o czym 
często mówimy z tej trybuny, a szczególnie podkreśla 
to obecnie rząd. Konkludując ten wątek, powiem, że 
ten budżet mimo wszystko nie jest budżetem, który 
dałby jakiś znaczący impuls rozwoju dla polskiego 
rolnictwa i polskiej wsi.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kilka ele-
mentów. To będą już bardzo konkretne uwagi wiążące 
się z sytuacją w polskim rolnictwie. Kwestia związa-
na z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń. O tym 
bardzo dużo się dyskutuje, mówi. Można zauważyć 
w tym budżecie wzrost nakładów, niemniej jednak 
my uważamy, że te nakłady należy jeszcze zwięk-
szyć, szczególnie jeśli chodzi o wzmocnienie kadrowe 
i finansowe inspekcji weterynaryjnej i służb wszyst-
kich szczebli likwidujących tę epidemię. Wnosimy 
o zwiększenie tej puli środków. Za chwilę przekażę 
stosowną poprawkę.

Uważamy także, że należy zwiększyć kwotę na 
fundusz sołecki, ponieważ ten fundusz od iluś tam 
już lat odgrywa ogromną i ważną rolę w działalności 
tych najmniejszych osad, sołectw i wart jest ciągłego 
wspierania w tej materii.

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

Kończę już, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął.)
Ostatnia poprawka, związana już z moim okrę-

giem wyborczym, to jest zwiększenie środków na 
drogę krajową nr 12, obwodnicę miasta Gostynia. 
Tym bardziej że ta obwodnica wiąże się z budową 



44
71. posiedzenie Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

(senator P. Zientarski) odrzucono. Pan premier mówi co innego, a większość 
sejmowa głosuje za czym innym. Ja ponawiam tę 
poprawkę, jeśli chodzi o S11, czyli drogę z Koszalina 
do końca województwa.

Dalej jest kwestia tej S6, o którą pytał pan sena-
tor Kleina. No, proszę państwa, senator Kleina pytał 
o jedną nogę, od Koszalina w stronę Gdańska…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tam nie było dro-
gi.)

…a pan premier mówi, że lewa noga, druga jest 
zdrowa, ponieważ jest S6 od Szczecina do Koszalina. 
Ale ta droga, jeśli chodzi o przetargi, została jakby 
załatwiona podczas poprzedniej kadencji. Obecna 
władza, że tak powiem, nic do tego nie miała. Zrobiła 
to, o czym mówił pan senator Kleina, wstrzymała 
przetargi na dalszą część. Taki jest jej dorobek. Taki 
jest dorobek tego rządu. I stąd moja kolejna poprawka.

Mam 2 poprawki, które składałem też w zeszłym 
roku. Była obietnica dotycząca dokończenia renowacji 
zabytkowego kościoła w Sławnie. To jest tylko 1 mi-
lion 500 tysięcy zł. Potrzeba też pół miliona na doku-
mentację… na rozpoczęcie renowacji XIV-wiecznych 
bram miejskich.

Tak jak powiedziałem, proszę państwa, to, co 
mówi pan premier, i to, co często wynika z analizy, 
ma się nijak do rzeczywistości. To jest rzecz, która po 
prostu poraża i jest trudna do wytłumaczenia. Trudno 
tu w ogóle o poważną debatę, poważną dyskusję. No 
bo mówimy o zupełnie innych sprawach. Mało tego, 
czyny zaprzeczają… Na 100% jest zupełnie inaczej. 
Rzeczywiście trudno jest w sposób poważny dys-
kutować o tym budżecie, ale mamy taki obowiązek. 
Społeczeństwo musi się dowiedzieć, jaka jest sytuacja 
budżetowa, na co przeznaczane są środki i gdzie te 
środki powinny być w sposób racjonalny wydawane. 
Dziękuję bardzo, składam poprawki. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W debacie budżetowej można i należy mówić 

o zdrowiu, bo obok edukacji, bezpieczeństwa i wy-
miaru sprawiedliwości jest to jeden z podstawowych 
filarów nowoczesnego państwa. Jak państwo wiecie, 
ochrona zdrowia zmaga się ciągle z problemami, które 
dotykają pracowników tego sektora, a przede wszyst-
kim pacjentów. W kolejkach do niektórych specjali-
stów stoi się przez lata, w kolejkach do niektórych 
zabiegów też stoi się przez lata. Mimo że wpływ ze 

zawiadomień itd., itd. – no, po prostu bez obsługi 
sędziego – nie ma sprawnego sądu. Co się okazuje? 
Nie dość, że ta sprawność nie została podniesiona, 
poprawiona, to jeszcze w sposób zdecydowany, o ok. 
30%, zwłoka została przedłużona. No, m.in. z tego 
powodu, z powodu nieracjonalnego wydawania środ-
ków, proszę państwa.

Podam tylko kilka przykładów. To dotyczy także 
budżetu Sądu Najwyższego, który to budżet w sposób 
bardzo istotny został zwiększony, co można zresztą 
zobaczyć. Proszę państwa, dlaczego? Akurat w tym 
przypadku jestem absolutnie przeciwny podniesieniu 
tego budżetu. Mówiliśmy o niemoralnych propozy-
cjach w Sądzie Najwyższym. Chodzi o to, że nowi 
członkowie Sądu Najwyższego, zresztą mianowani 
przez niekonstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, 
często awansowani z funkcji prokuratora czy sędzie-
go… Bo nie ma już wymogu stopnia podstawowego 
w przypadku sędziego Sądu Najwyższego. To wy-
gląda tak, jakbyśmy z porucznika, podporucznika od 
razu robili generała. Bo Sąd Najwyższy to rzeczywi-
ście korpus generalski, jeśli chodzi o sędziów. Proszę 
państwa, i ci ludzie z tego tzw. natychmiastowego 
awansu mają zarabiać zgodnie z ustawą o 40% więcej 
od sędziów profesorów, którzy przeszli całą karierę 
sądowniczą od sędziego sądu rejonowego. No, proszę 
państwa, tak się wydaje te środki.

A weźmy np. kwestię ekshumacji, czyli wydawa-
nia środków… No, było określone założenie i już po 
3 ekshumacjach okazało się, że są określone wnioski 
śledcze. Co zrobiono dalej, to wszyscy wiemy. Już nie 
mówię o konsekwencjach orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Te środki zostały kom-
pletnie zmarnowane, a to były bardzo poważne środ-
ki. Nie mówię też o stratach moralnych spowodo-
wanych przez tych ludzi, którzy złamali prawo, jak 
się okazuje. Proszę państwa, to jest bardzo, bardzo 
poważna kwestia. I takich przykładów jest niestety 
bardzo wiele.

Kolejne kwestie są związane, krótko mówiąc, 
z wystąpieniem pana premiera. No, proszę państwa, 
słyszałem, że nasze państwo jest miodem i mle-
kiem płynące. Pan premier powiedział, że mamy 
S11. To akurat jest droga życia dla Pomorza, droga 
z Katowic, przez Poznań, przez Piłę, przez Koszalin, 
do Kołobrzegu. Proszę państwa, i co się okazuje? Pan 
premier mówi, że ona jest. No, jak jest, jeśli spadła 
do rezerwy?

A jeśli chodzi np. o obwodnicę Szczecinka, to 
zapadła decyzja… Ja sam byłem w to zaangażowany, 
gdy ministrem była pani Bieńkowska. To wtedy za-
padła decyzja o obwodnicy szczecineckiej przy S11. 
I co, proszę państwa ? Ja składam taką poprawkę. 
Ta poprawka została złożona także w Sejmie, no i ją 
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(senator T. Grodzki) leki, które w międzyczasie, nawet zamienniki, też 
podrożały. Tak że składam drugą poprawkę w tym 
zakresie.

A trzecią poprawkę składam w świetle tego, co 
mówił pan premier, co mówił pan minister Gadomski, 
co mówił pan przewodniczący Bierecki i co mówił 
szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływ 
środków wynikający z odzyskania składki VAT jest 
duży, wpływ środków do NFZ jest coraz większy 
z racji rosnących średnich pensji i dobrego poziomu 
zatrudnienia, a palące potrzeby płacowe w służbie 
zdrowia nie są zaspokojone, szczególnie potrzeby 
pielęgniarek, techników radiologii, fizjoterapeutów 
i diagnostów laboratoryjnych. Nie chcę wchodzić 
w szczegóły, jak zaopatrzono rezydentów, specja-
listów i lekarzy, bo to jest może, może nieco mniej 
paląca sprawa. Ale w świetle deklaracji rządu, że 
w tym roku będą podwyżki dla tych grup, które do tej 
pory były, trzeba powiedzieć, ewidentnie zaniedbane, 
składam poprawkę, aby przeznaczyć ze zwiększonego 
wpływu środków wynikających z odzyskiwania VAT 
i zwiększonego wpływu środków do NFZ znaczącą 
kwotę 2 miliardów zł na zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb płacowych pracowników sektora ochrony 
zdrowia.

To są 3 poprawki, które oczywiście nie uzdrowią 
tego systemu, ale pozwolą mu może nieco sprawniej 
funkcjonować i pozwolą skrócić kolejki oraz zaspo-
koić potrzeby płacowe pracowników. Nie mówię tu 
o zmniejszeniu biurokracji, bo to jest dziedzina po-
zabudżetowa. To są 3 główne bolączki tego systemu, 
których ten budżet w obecnej postaci nie rozwiązuje. 
Jest powiedzenie, że jak nie ma zdrowia, to wszystko 
inne jest niczym. Prosiłbym Wysoką Izbę, aby mieć to 
w pamięci, bo jeżeli będziemy zdrowi – a będziemy 
tym zdrowsi, im zdrowszy będzie system ochrony 
zdrowia – to będzie się nam, Polakom, żyło lepiej. 
Dlatego proszę o uwzględnienie tych poprawek. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach, proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan premier występował dzisiaj przed nami 

i przedstawiał bardzo dobry stan budżetu, a właściwie 
stan wykonania budżetu za rok ubiegły, niski deficyt, 
jak również niski planowany deficyt, w zakresie bu-
dżetu, który mamy uchwalać. Wskazuje to na to, że 
poprawki, które proponujemy – ja również zapropo-
nuję 1 poprawkę – mogłyby być i powinny być przy-
jęte w zakresie, w jakim zostaną uznane za słuszne, 

składek do NFZ jest większy i teoretycznie, a nawet 
praktycznie, pieniędzy w systemie jest więcej, to ani 
pracownicy, ani pacjenci tego nie widzą. Jest wiele 
problemów, które dotykają system ochrony zdrowia, 
a kilka z nich jest palących.

Program 500+, który miał poprawić dzietność 
społeczeństwa, nie do końca spełnił swoje zadanie. 
Jednocześnie zastąpiono program zwany roboczo pro-
gramem in vitro – generalnie powinniśmy mówić 
o programie wspomaganego rozrodu – innym pro-
gramem, opartym na tzw. naprotechnologii. Liczby 
są tu dość porażające. W ramach programu in vitro 
urodziły się – i ciągle się rodzą – 23 tysiące dzie-
ci, w ramach programu naprotechnologii zaledwie 
kilkaset, a koszty programów niewiele się od siebie 
różnią. Dlatego powtarzam poprawkę, którą zgłoszo-
no w Sejmie, aby wznowić program wspomaganego 
rozrodu oparty na technologii in vitro, jak również 
umożliwiający skorzystanie z technologii in vitro. 
Trzeba sobie w jednym zdaniu wyjaśnić, że w ramach 
programu wspomaganego rozrodu korzysta się z róż-
nych mniej inwazyjnych metod po to, żeby para mogła 
począć dziecko, i dopiero jak te metody nie działają, 
sięga się po technologię in vitro, i to pod dość sporymi 
jak na standardy międzynarodowe rygorami. Tak że 
składam tę pierwszą poprawkę.

Druga poprawka jest niewielka, ale szczególnie 
proszę Wysoką Izbę o pochylenie się nad nią, dla-
tego że, jak państwo wiecie, z uporem, no, nie chcę 
powiedzieć maniaka, ale z uporem adwokata dzieci 
po transplantacji, których jest kilkaset w Polsce, dopo-
minam się o to, aby leki dla dzieci po transplantacjach 
były w cenach ryczałtowych po 3,20 zł, tak jak to było 
jeszcze w roku 2015. Są argumenty, że te leki mają 
generyczne zamienniki itd., ale jest taki jeden nowo-
czesny lek przeciwwirusowy, Valganciclovir, który 
nie ma zamiennika w postaci syropu, a dzieciom nie 
daje się leków w tabletkach, bo tej tabletki się nie 
kruszy, tylko podaje się w formie syropu, ponieważ 
syrop można łatwo miareczkować, żeby podać pół 
czy ćwierć łyżeczki, całą łyżeczkę czy łyżkę. Ten 
lek jest niezbędny nawet nie wszystkim dzieciom po 
transplantacjach, bo nie jest to lek immunosupresyj-
ny, tylko przeciwwirusowy, ale trzeba wiedzieć, że 
te dzieci są znacznie bardziej narażone na infekcje 
niż dzieci zdrowe, ponieważ podlegają właśnie im-
munosupresji, czyli osłabieniu odporności. W roku 
2015 ten lek kosztował 3,20 zł za buteleczkę, a teraz 
kosztuje ponad 900 zł. Należy szacować, że on będzie 
potrzebny ok. 300 dzieciom rocznie – 300 razy 1000 
to jest 300 tysięcy, razy 12 miesięcy to jest ok. 4 mi-
lionów zł. To jest żaden, proszę państwa, wydatek dla 
budżetu państwa, a ogromny wydatek dla rodziców 
tych dzieci, którzy muszą kupować oczywiście inne 
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(senator P. Wach) uwagę, że przecież negocjacje strajkowe i żądania 
dotyczą podniesienia poziomu płac o 1 tysiąc zł, co 
skutkowałoby, z grubsza rzecz biorąc, kwotą przekra-
czającą rocznie 14 miliardów zł, która zapewne jest 
nie do udźwignięcia. Z kolei poprawka, którą myśmy 
złożyli w Sejmie i która z pewną modyfikacją została 
powtórzona w Senacie, dotyczy kwoty 4 miliardów zł 
w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla 
samorządów i ma 2 cele: w pewnym stopniu poprawę 
płac dla nauczycieli i w pewnym stopniu pokrycie 
kosztów materialnych związanych z wydatkami or-
ganizacyjnymi dotyczącymi podwójnego rocznika. 
Sytuacja jest taka, że ze stanu oświaty również bardzo 
niezadowoleni są rodzice, w szczególności ci rodzi-
ce, którzy obecnie mają dzieci na progu liceum, z 2 
roczników, z 2 strumieni kształcenia, podstawowego 
i gimnazjalnego. I to jest sytuacja w sumie fatalna. 
Tej fatalności można częściowo zapobiec, wzmac-
niając samorządy od strony finansowej. Dlatego ta 
poprawka, którą złożył pan senator Klich, jest w peł-
ni uzasadniona i jej przyjęcie tę sytuację by bardzo 
poprawiało.

Parę słów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. 
Tutaj jest nieco inna sytuacja. Jeżeli chodzi o szkol-
nictwo wyższe i jego finansowanie, to jest pewien 
postęp, przede wszystkim formalny. Połączenie 
działów nr 28 i 38 w 1 dział, a więc ujęcie finanso-
wania szkolnictwa wyższego i nauki razem – choć 
jeszcze nie wszystkie przepisy są wydane, jest z tym 
problem – jest właściwie korzystne, jak również 
przejście na subwencje. To należałoby ocenić po-
zytywnie, tak jak to, że nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym wprowadziła… To znaczy poprzednio też 
były minimalne wynagrodzenia, ale tym razem one 
zostały określone, jest umowna pensja profesora 
wprowadzona rozporządzeniem przez ministra, 
a ustawa pokazuje, jakie są minimalne wynagro-
dzenia na poszczególnych stanowiskach. W wyniku 
tej zmiany szereg pracowników uzyska w bieżącym 
roku – ale w bardzo nierównomierny sposób, zarów-
no jeżeli chodzi o szkoły, jak i o stanowiska – pod-
wyżki płac. To budzi pewne napięcia, bo są szkoły, 
które zyskają niewiele. Należy tu sobie powiedzieć, 
że najbardziej zyska grupa adiunktów, ale też nie-
równomiernie – od kilkuset złotych, powiedzmy, 
na uczelniach dużych i dobrze finansowanych, do 
niepełnego 1 tysiąca zł na uczelniach, gdzie dotąd 
adiunkci byli zatrudniani na minimum płacowym. 
Tak że w tej sprawie uczucia są mieszane. Ale trzeba 
sobie powiedzieć, że ministerstwo wykonało pewien 
wysiłek, zwiększając w zeszłym roku dotacje dla 
szkół wyższych, a w tym roku przeznaczając na cele 
płacowe ponad 900 milionów zł. Odczucia jednak 
będą mieszane i bardzo różne. Niemniej jednak pod-
wyżki, przynajmniej dla części pracowników, w tym 
adiunktów, nastąpią.

i to w 2 aspektach. Pierwszy to aspekt finansowy. 
Wydaje się, że te poprawki nie powinny powodować 
jakichś większych trudności dla budżetu państwa, 
tym bardziej że formalnie one muszą być zbilansowa-
ne. My przecież przede wszystkim układamy je w ten 
sposób, że z pewnych działów odejmujemy wydatki 
i dodajemy je gdzie indziej, niewiele jest składanych 
poprawek związanych ze zwiększeniem dochodów. 
Tak że pod względem finansowym, w świetle tego, 
co mówił pan premier, poprawki mogłyby być przy-
jęte. Pod względem terminowym i formalnym – rów-
nież. Budżet jest doskonały albo bliski doskonało-
ści, stanowi postęp, planowany jest dalszy postęp. 
Trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent państwa, 
nawet w przypadku niewielkiego opóźnienia złożenia 
uchwalonego budżetu do kancelarii prezydenta, roz-
wiązywał parlament, dlatego że parlament uchwalił 
dobry budżet i jeszcze go poprawił. Tak że myślę, że 
śmiało możemy iść w tę stronę, oczywiście przepro-
wadziwszy krytyczną ocenę składanych poprawek 
i ich sensowności.

Na marginesie powiem, bo pani senator Czudowska 
poruszała ten problem… Nie jest dziwne, w związku 
z tak dobrymi przychodami, rosnącymi, i mechani-
zmami zapewniającymi uszczelnienie, w szczegól-
ności płatności VAT, że deficyt maleje. Właściwie 
powinniśmy przejść w stan budżetu zrównoważonego 
lub nawet nadwyżki. Oczywiście niewiele krajów 
notuje nadwyżkę budżetową, niemniej jednak byłoby 
to korzystne, bo obsługa budżetu to corocznie koszty 
rzędu 40 miliardów zł, a więc co do tego roku to wła-
ściwie można powiedzieć, że więcej idzie na obsłu-
gę długu niż wynosi deficyt. Oczywiście zadłużenie 
i jego restrukturyzacja wiążą się z procesem bardzo 
długotrwałym, tego się nie zrobi natychmiast. Tutaj 
w pewnym zakresie należy wyrazić uznanie rządowi 
ze względu na to, że jeżeli chodzi o zadłużenie, to 
zmniejsza stan zadłużenia zagranicznego na rzecz 
długu krajowego. Ten dług krajowy, jak czytaliśmy, 
w znacznej mierze jest w rękach Polaków, również 
osób fizycznych wykupujących obligacje Skarbu 
Państwa.

Chciałbym teraz przejść do omówienia spraw, 
którymi się branżowo zajmuję, to znaczy oświaty, 
nauki i szkolnictwa wyższego. Najgorsza sytuacja 
jest w oświacie. Pan senator Klich złożył poprawkę 
i mówił na ten temat. Z oświatą jest bardzo źle pod 
względem finansowym, ale przede wszystkim pod 
względem funkcjonalnym, bo właściwie nastąpiła 
archaizacja naszej oświaty. Ale nie będę w to wcho-
dził, bo tutaj głównym problemem jest budżet i finan-
se. Nauczyciele zarabiają słabo, obiektywnie słabo, 
a jeszcze gorzej z punktu widzenia pozycji zawodo-
wej tej grupy i ich własnych odczuć. Proszę zwrócić 
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(senator P. Wach) (Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Władysława 

Komarnickiego.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Polacy w zdecydowanie większym stopniu chcą 

uczestniczyć w wypracowanym wzroście gospo-
darczym, zwłaszcza że przecież wypracowany jest 
w dużej mierze dzięki przedsiębiorczości. Celowo 
to zawsze mówię z tej mównicy, bo często politycy 
o tym zapominają i jest takie wrażenie, jakby to rząd 
wypracowywał ten budżet. Od 3 lat trochę mnie bawi 
taka retoryka. Ten wzrost zawdzięczamy tak średnio 
1,5–2 milionom przedsiębiorców. I powinniśmy mó-
wić o tym we wszystkich wystąpieniach rządowych 
i parlamentarnych, od rana do wieczora.

Podziękowania należą się też ogromnej rzeszy 
pracujących Polek i Polaków. Niestety, muszę tu po-
wiedzieć, że rok 2019 jest kolejnym rokiem drenażu 
budżetów gospodarstw domowych, kolejnym rokiem, 
w którym sięgacie państwo coraz głębiej do kieszeni 
Polaków. Taka jest rzeczywistość, proszę państwa. Ja 
wiem, że wam nie wypada o tym mówić, szczególnie 
premierowi, jednak warto przypomnieć, że z każ-
dej wypracowanej przez Polaków w trudzie i znoju 
złotówki państwo PiS zabiera 35 gr. Przypominam: 
z każdej wypracowanej złotówki państwo PiS zabie-
ra 35 gr, 35 gr, bo podatki i składki stanowią ponad 
35% PKB. Państwo polskie – trzeba to powiedzieć 
sobie szczerze – należy do najdroższych w tej części 
Europy. I nigdy od 2007 r. nie było tak pazerne, jak 
jest obecnie. I taka jest, proszę państwa, rzeczywi-
stość. Ale 35 gr od każdej złotówki to jest za mało, bo 
rząd jeszcze pożyczy prawie 2 gr, zadłużając przyszłe 
pokolenia. O tym też się nie mówi, bo to jest trochę 
niechlubne. Jako wieloletni przedsiębiorca chciałbym 
przypomnieć, że jest ponad 30 opłat i podatków, da-
nin, podwyżek. Dzisiaj wprowadzony jest kolejny, 
co możemy już udokumentować, bo to jest pokazane 
czarno na białym. Proszę państwa, nie wińmy ustawy, 
każda ustawa niesie podwyżki. Pieniądze te powinny 
zostać w kieszeni obywateli, a nie iść przez budżet 
na to, o czym potem się mówi „wypracowaliśmy”, 
bardzo często mówi to każdy z rządzących.

Państwo obiecaliście, że nie podwyższycie cen 
energii. Ale nie ma takiej możliwości, skoro go-
spodarka jest oparta na węglu, a węgiel jest drogi 

Ale należy wyraźnie powiedzieć, że nauka jest 
bardzo słabo finansowana. Nauka jest finansowana na 
poziomie 0,44% PKB, co już jest niezbyt dobrym po-
ziomem, ponadto właściwie ponad 1/3 tego pochodzi 
ze środków Unii Europejskiej, tak że wysiłek budżetu 
jest tu znikomy. I trzeba sobie powiedzieć, że wobec 
takiego finansowania nauki ta tzw. innowacyjność, 
na której rządowi zależy – ale nie tylko rządowi, bo 
nam wszystkim na tym zależy – właściwie jest po-
ważnie zagrożona, ta innowacyjność to jest mrzon-
ka. Proszę państwa, innowacyjność oczywiście… Na 
to nie składają się tylko pieniądze, ale pieniądze są 
potrzebne po to, aby pobudzić innowacyjność, a po-
nadto wprowadzić ją w życie. A aby pewne począt-
kowe rezultaty wprowadzić w życie, trzeba przede 
wszystkim kształcić w kierunku współpracy. My 
zaś jesteśmy daleko od umiejętności współpracy, tu-
taj raczej następuje rozdźwięk. I to jest rozdźwięk 
zarówno psychologiczny, na który wpływają różne 
wydarzenia, jak również to, że szkolnictwo wyższe 
i wszystkie szczeble kształcenia nie uczą współpra-
cy. Tak że nasze szanse na innowacyjność są nikłe. 
Wynika to i z finansów, i z sytuacji ogólnej, i z braku 
zrozumienia problemu. Dlatego nie można tego działu 
podsumować pozytywnie, mimo podjętych jednak 
pewnych wysiłków zarówno ze strony ministerstwa, 
jak i w ramach budżetu państwa, żeby nieco zmienić 
sytuację w szkołach wyższych i w zakresie nauki. Tak 
jak mówiłem: tutaj zdania będą podzielone i sytuacja 
też będzie niejako podzielona.

Kończąc, proszę państwa, chciałbym złożyć zupeł-
nie lokalną poprawkę, która dotyczy mojego regionu. 
Ona przewiduje utworzenie nowej pozycji w części 83 
„Rezerwy celowe”. Celem jest renowacja i konser-
wacja gotyckiej katedry p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Opolu. Wydatki majątkowe w ramach tej 
poprawki to 20 milionów zł ze środków na zmniejsze-
nie obsługi długu Skarbu Państwa. Proszę państwa, 
zbliża się 50-lecie powołania diecezji opolskiej. Opole 
ma historyczną, starą katedrę, która jest w trakcie re-
montu. Jest remontowana dużym wysiłkiem wiernych 
poprzez zbiórki oraz z pewnym wsparciem samorzą-
du, żeby jednak finansowanie tego projektu zostało 
dobrze przeprowadzone, ku satysfakcji i pożytkowi 
wszystkich, taka poprawka powinna być przyjęta. 
I o to wnoszę. Jest to właściwie powtórzenie wniosku, 
który mój kolega przygotował…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Profesorze, czas.)

…w Sejmie.
Na tym kończę, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
Chciałbym tylko złożyć tę poprawkę, jeśli pani 

pozwoli.
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(senator W. Komarnicki) powiedział: niektórym z budżetówki podniesiemy 
płace do 6%.

Proszę państwa, z 25 artykułów żywnościowych 
pierwszej potrzeby wyspecyfikowałem 6. Chleb, 
100 g, przed rokiem kosztował 3 zł 32 gr, a dziś – 3 zł 
88 gr, 2 zł 19 gr, 4 zł 15 gr. To tak w świetle tego, co 
mówił dzisiaj premier. Makaron, 0,5 kg: przed rokiem 
2 zł 66 gr, potem 3 zł 50 gr, w tym roku 3 zł 75 gr. 
Sok pomidorowy, 1 l: przed rokiem 3 zł 98 gr, dziś 
4 zł 72 gr, jutro będzie 5 zł 20 gr. Olej kujawski, 1 l: 
przed rokiem 6 zł, potem 6 zł 35 gr, w 2019 r. 7 zł 
15 gr. Schab bez kości, 1 kg: 12 zł 75 gr przed ponad 
rokiem, 15 zł 31 gr w 2018 r. i 15 zł 80 gr w roku 2019. 
Na końcu kiełbasa podwawelska, prawie zwyczajna, 
Panie Senatorze: 10 zł 60 gr przed ponad rokiem, 16 zł 
60 gr w 2018 r. i 17 zł w 2019 r.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Proszę pań-
stwa, po paliwo, po ropę jeździmy do Niemiec, do 
społeczności, która zarabia między 4 a 5 razy więcej 
od nas. To jest, proszę państwa, odpowiedź.

Na końcu mam taką gorącą, serdeczną prośbę. 
Chciałbym, Panie Marszałku, wnieść poprawki do 
ustawy budżetowej na ten rok. Dotyczą one przede 
wszystkim budowy nowej hali sportowej w Gorzowie 
Wielkopolskim. Chciałbym, żebyśmy z rezerwy celo-
wej… Nie zapominajmy o wielokrotnym proszeniu, 
błaganiu o środki na budowę nowego pawilonu OIOM 
i hematologii w gorzowskim szpitalu. Chciałbym też 
prosić, jeżeli jest to możliwe… Jesteśmy miastem 
wykluczonym, jeżeli chodzi o kolej. Proszę o prze-
znaczenie środków na elektryfikację linii kolejowej 
Krzyż – Kostrzyn. To jest moja gorąca, serdeczna 
prośba jako senatora z okręgu nr 21. Bardzo dziękuję 
państwu za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Goście!
Słuchając dzisiaj pana premiera Morawieckiego, 

miałem wrażenie, graniczące z pewnością, że cofnę-
liśmy się do czasów słusznie minionych, czasów pro-
pagandy sukcesu. Miałem też wrażenie, że wszystkie 
obszary polskiej rzeczywistości społecznej, gospodar-
czej wyglądają znakomicie i że jest to kraj mlekiem 
i miodem płynący. Rządy Prawa i Sprawiedliwości 
lubią o sobie myśleć, ale też mówić, że są najbar-
dziej prospołecznymi rządami w historii Polski. 
Ale jak to zwykle bywa z rządami PiS, w zderzeniu 

i truje. Zresztą przede mną pan senator Augustyn 
mówił bardzo szczegółowo… Proszę państwa, jest 
mi przykro, bo 3 lata temu wspólnie z panem sena-
torem Augustynem wnieśliśmy racjonalne popraw-
ki do dramatycznej ustawy o OZE. No i cóż, pro-
szę państwa, widzimy dzisiaj, po 3 latach? Dzisiaj, 
po 3 latach… Nawet sam premier przyznał dzisiaj 
w związku z pytaniem pana senatora Augustyna, że 
rzeczywiście musimy wrócić do tej zielonej energii. 
Ale, proszę państwa, 3 lata w biznesie, w gospodarce 
to jest ogromna cezura czasowa. 3 lata!

Chcę powiedzieć tak, proszę państwa. Nie wiem, 
czy państwo wiecie, ale Polska słynie w Europie 
z firm transportowych. A obecnie firmy transportowe 
narzekają, że jesień, która z reguły jest najlepszym 
okresem, ostatnio była słaba. Tych żniw tak naprawdę 
nie ma, jest bardzo poważne osłabienie rynku. Nie 
zapominajmy, że za chwilę będzie brexit, tutaj jest 
wiele znaków zapytania, a dotyczy to szczególnie 
naszego kraju. W ogóle nie bierzecie państwo tych 
czynników pod uwagę. Nieprzewidywalność polityki 
zagranicznej innych państw, powrót do modelu wspie-
rania własnych gospodarek – i to wszystko w okresie, 
kiedy są wyraźne sygnały osłabienia koniunktury. 
Nie przewidujecie państwo tego, że czeka nas ciężki 
okres. Przygotowujecie budżet, który według mnie 
uderzy w ludzi najsłabszych, kiedy przyjdą trudne 
czasy. Drodzy Senatorowie, bardzo proszę o rozwagę, 
proszę o docenienie polskich przedsiębiorców, proszę 
o większe ulgi i wsparcie dla nich. Polski biznes daje 
miejsca pracy. Jeśli nie chcecie im pomagać, to przy-
najmniej nie przeszkadzajcie im w działaniu, proszę.

Proszę państwa, trzeba powiedzieć wprost: są py-
tania, na które do dzisiaj nikt nie odpowiedział i nie 
odpowie. Moje pytanie brzmi tak. Prognozy rządu 
sprawiają, że 1,5 miliona osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą zapłaci w 2019 r. wyższe składki 
niż powinno. Czy będą podwyżki ZUS dla biznesu? 
To jest zasadnicze pytanie. Osoby, które są samoza-
trudnione, będą zmuszone płacić 1 tysiąc 300 zł. Tak 
więc ciśnie mi się na usta pytanie: jaką ulgę proponu-
je rząd dla wytwórców PKB, wytwórców budżetu? 
Z projektu ustawy budżetowej na 2019 r. wynika, 
że dochody podatkowe będą stanowiły prawie 93% 
wszystkich dochodów budżetu państwa, tak więc ol-
brzymią większość dochodów dostarczają płatnicy 
rozmaitych podatków. Czy jest w rządzie pomysł na 
to, w jaki sposób zmniejszyć podatki i uwolnić przed-
siębiorczość Polaków?

I jeszcze jedno pytanie. W projekcie budżetu na 
2019 r. próżno szukać podwyżek dla 2 milionów pra-
cowników sfery budżetowej. Dla 2 milionów. Czy 
będą podwyżki dla policjantów, strażaków i czy one 
są zagwarantowane w 2019 r.? Pan premier tak pięknie 
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(senator J. Duda) w związku z takim, a nie innym dedykowaniem, 
a właściwie brakiem dedykowania środków, nieprze-
znaczaniem ich na określone, najbardziej potrzebne 
procedury i specjalizacje. Dlaczego nasi pacjenci mają 
otrzymywać świadczenia na poziomie dużo niższym 
od poziomu europejskiego?

Polscy przedsiębiorcy w 2019 r. nie otrzymają 
obniżki VAT, za to mogą być pewni zaciskania pętli 
kontroli, wyższych składek na ZUS i podwyżek cen 
prądu.

Z propozycji budżetowych możemy wyczytać, kto 
dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ważny. Ważni 
są działacze, dla których przybywa stanowisk w ad-
ministracji publicznej, ważne są PiS-owskie instytu-
cje, takie jak CBA, IPN, Narodowy Instytut Wolności. 
A dla rzecznika praw obywatelskich pieniędzy za-
braknie. Gdybym był złośliwy, ale nie jestem, to na 
koniec bym jeszcze dodał, że w budżecie na pewno 
znajdą się środki na kolejne portrety niektórych no-
tabli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski po raz drugi, jak rozumiem. 

A więc 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tu szczególnie apeluję do pana marszałka, żeby 

był łaskawy w sprawie mojego wystąpienia dłuższego 
niż 5 minut… Bo chcę zarazić Wysoką Izbę proble-
mem, o którym do tej pory nikt ani tutaj, ani w Sejmie 
nie mówił. I można nawet postawić tezę, że w tym 
budżecie jego twórcy są chorzy – mówię tak, żeby 
utrzymać się już w tej mojej konwencji chorobowej 
– i mają objawy ślepoty. Bo czyż można nie zauwa-
żyć, że w Polsce przebywa 560 tysięcy Ukraińców, 
według rejestrów dokładnie tylu? To 560 tysięcy ludzi 
zatrudnionych w gospodarce!

(Rozmowy na sali)
560 tysięcy ludzi, którzy w znakomitej liczbie 

uzupełniają niedobory na rynku pracy, i to, powiedz-
my, po najniższych kosztach. Twórca budżetu – tu 
patrzę na pana ministra – powinien zauważyć, że 
są z tego tytułu poważne wpływy, wynikające cho-
ciażby ze składki zusowskiej, której ci ludzie jak na 
razie jeszcze nie konsumują, ale ją płacą. Niektórzy 
upatrują w tym przyczyny wzrostu funduszu ubez-
pieczeń, środków na fundusz ubezpieczeń. Ale proszę 
zauważyć, że nikt tej grupy ludzi, korzystnych dla 
gospodarki, ale i dla procesów budowania pokoju 
w Europie, nie dostrzegł. Nie zauważa się, że ci ludzie 
potrzebują czegoś więcej niż wyrka w 8- czy 12-oso-
bowym pokoju, czegoś więcej niż stawki godzinowej 

z faktami okazuje się, że są to tylko słowa. Liczby 
zapisane w budżecie państwa pokazują faktyczną 
prawdę o tym budżecie i o tych rządach. Dla Prawa 
i Sprawiedliwości są tylko pewne kategorie ludzi waż-
nych w naszym kraju. Ważni nie są nauczyciele, któ-
rym minister Zalewska najpierw zafundowała chaos 
i stres, zmuszając wielu z nich do porzucenia zawodu, 
by ostatecznie zlekceważyć godnościowe oczekiwa-
nia finansowe tych, którzy zdecydowali się zostać 
i ratować polską edukację oraz polskich uczniów.

Mówicie państwo o bardzo niskim bezrobociu. 
To prawda, jest niskie, ale na to składają się różne 
czynniki. Doskonale państwo zdajecie sobie sprawę 
z tego, ilu przybyszów zza wschodniej granicy, np. 
Ukraińców, pracuje w Polsce. Zapominacie o tym, że 
w Polsce jest 1 milion trwale bezrobotnych. Co z tymi 
ludźmi? Zapominacie o tym, co zapowiadaliście, 
a mianowicie o podwyższeniu zasiłku dla bezrobot-
nych do 50% płacy minimalnej. Tego nie ma. Gdzie 
jest 5 tysięcy miejsc pracy zapowiadanych przez panią 
minister Rafalską dla osób z niepełnosprawnościami 
w administracji publicznej? Po prostu kpina.

Dla PiS nie są ważni rodzice samotnie wychowu-
jący dzieci, nie są ważni ojcowie, którzy zdecydowali 
się poświęcić swój rozwój zawodowy na rzecz swoich 
dzieci, nie są ważni młodzi ludzie, którym odmawia 
się zabiegu in vitro. Wasza polityka uderza w samot-
nych rodziców, bohaterskich ojców i wzmacnia dra-
maty wielu młodych par w Polsce.

Ostatecznie budżet PiS pokazuje, że ten rząd za nic 
ma postulaty środowiska osób z niepełnosprawnościa-
mi i ich rodzin. Pytam: gdzie są zapewnione środki na 
zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który zrównuje świadczenia i uwzględnia dorosłych 
opiekunów osób niepełnosprawnych? Pytam: gdzie 
jest to szumnie zapowiadane 500+, które niby mia-
ło być w programie „Za życiem” i w wielu innych 
programach? Czy podjęliście państwo jakąkolwiek 
próbę, żeby środki budżetowe dedykować osobom 
najbardziej potrzebującym takiego wsparcia? Myślę 
tu o osobach z autyzmem, z całościowym zaburze-
niem rozwojowym. Mamy już medialne doniesienia, 
że środków dedykowanych tym dzieciom nie będzie, 
a te dzieci nie mogą przebywać w środowiskowych 
domach samopomocy, bo po prostu tam nie są w sta-
nie funkcjonować, a jedynie w przeznaczonych tylko 
dla nich, specjalnych ośrodkach.

Chciałbym zapytać, jaka jest propozycja w tym 
budżecie dla seniorów. Czy jest jakiś program napraw-
dę im dedykowany, do nich skierowany? Tendencje 
demograficzne w Polsce są jednoznaczne. Nie ma.

Chciałbym zapytać, czy pogłębiająca się za-
paść, jeśli chodzi o świadczenia w obszarze zdro-
wia, w 2019 r. w dalszym ciągu będzie się pogłębiać 



50
71. posiedzenie Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

(senator J. Rulewski) rej apelowaliśmy do robotników Europy Wschodniej 
i Środkowej o to, żeby podjęli nasze ideały, ideały 
Solidarności. Niestety rząd PiS nie zauważa tego, 
jednak jest chory na ślepotę. Zamiast tego słyszę 
często piosenki o sokołach nad zieloną Ukrainą… 
Ładne, tylko że to jest już przeszłość. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Obóz Prawa i Sprawiedliwości szedł po władzę 

z hasłami skromności w polityce, oszczędności w bu-
dżecie państwa, oszczędności na władzy. Gdyby 
spojrzeć na budżety instytucji państwa, w szczegól-
ności takich jak kancelaria premiera czy Kancelaria 
Prezydenta, ale i wielu innych, które są dość hojnie 
obdarowane budżetami – to dotyczy i Trybunału 
Konstytucyjnego, i IPN, i Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, i wielu innych – zauważyć można, że 
wzrosty tych budżetów są niebywałe. Z kolei środki 
na inne instytucje, ważne z punktu widzenia funk-
cjonowania państwa i całego tego mechanizmu, na 
instytucje, które tworzą siatkę nazywaną państwem… 
I tak np. budżet rzecznika praw obywatelskich, o któ-
ry zabiegał pan rzecznik również na tej sali, wyraża-
jąc prośbę o to, aby wraz ze wzrostem zadań, które 
ustawami narzucamy rzecznikowi, szły środki, które 
pozwoliłyby na normalne funkcjonowanie… Sejm – 
mam nadzieję, że Senat do tego ręki nie przyłoży – te 
środki obciął.

Skoncentruję się przez chwilę na budżecie 
Kancelarii Prezydenta, który w kolejnym roku ro-
śnie w stosunku do budżetu z 2017 r. o 25%. Ponad 
40 milionów zł – o taką kwotę w 2018 r. Wysoka 
Izba raczyła podnieść budżet Kancelarii Prezydenta. 
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, powołując 
się na ważne wydatki w roku 2018 związane z pla-
nowanym referendum konstytucyjnym i obchodami 
rocznicy odzyskania niepodległości, użyli tego ar-
gumentu jako pretekstu do podwyższenia budżetu 
Kancelarii Prezydenta w stosunku do lat poprzednich 
o bardzo wysoką kwotę. Mówili, że jest to sprawa 
jednorazowa, że jest taka potrzeba, aby w 2018 r. 
ten budżet zwiększyć, bo są bardzo ważne zadania. 
Już tutaj kwestionowaliśmy te zadania, bo raczej to 
budżet biura wyborczego powinien być zwiększany 
w związku z planowanym referendum, a nie budżet 
prezydenta Rzeczypospolitej. Z perspektywy czasu 
również wydatki na obchody 100-lecia niepodległości 
wydają się do zakwestionowania. Bo czy widzieliśmy 

12 zł – a czasem mniej – za godzinę, że może należy 
im się, tak jak innym pracownikom, jakiś bilet do 
domu. Pani premier Szydło, zwłaszcza ona, chwaliła 
się, że mamy największy przyrost liczby uchodźców 
w Europie. Tylko czy można tych ludzi, śpiących 
w tych wyrkach, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, 
uznać za uchodźców? Uchodźcy mają w Polsce lepiej. 
A ci ludzie są po prostu naszymi sąsiadami.

Zapytałem podczas prac Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, co państwo oferuje tym na-
szym gościom – jak kiedyś mówiono, gastarbeiterom, 
ale ja się wystrzegam używania tej nazwy – czyli 
naszym sąsiadom, być może naszym sojusznikom 
w sprawie pracy. Odpowiedź: no, wyremontujemy 
drugie piętro ośrodka w Przemyślu za 230 tysięcy zł. 
A co z oświatą? – pytałem. Przecież ci ludzie są czymś 
więcej niż tylko pracownikami. Są też ludźmi. Może 
chcą się nauczyć języka polskiego? Odpowiedź: no, 
mamy środki, 230 tysięcy… Na 500 tysięcy osób? Na 
wszystkie mniejszości w Polsce.

Jednocześnie nasz zachodni sąsiad wabi ich zu-
pełnie inną ofertą, w której nie stawia się warunków, 
nie mówi się, że to są cudzoziemcy, ale że są to po 
prostu sąsiedzi, przyjaciele – czyli nawet nie gastar-
beiterzy. Zaczyna się od przyjęcia do pracy, ale już 
wraz z ofertą językową, ofertą ośrodka kulturalnego, 
może budowy cerkwi – tak jak z budową meczetów 
i minaretów w stosunku do innych to się robi…

Skoro jest tak, że my dzisiaj uznajemy tych ludzi 
za nasze koło ratunkowe dla gospodarki i skoro pra-
codawcy… Tutaj proszę pana senatora Komarnickiego 
o rozwinięcie tej myśli związkowej. Skoro praco-
dawcy oczekują, że to nie będą ludzie „z przeciągu”, 
którzy na chwilę wpadną i wyjadą, ale że oni będą się 
z nami integrować, a co najważniejsze, że w jakiejkol-
wiek sytuacji wywiozą dobre wrażenie o Polsce, że 
będą mówić o nas jako o sąsiadach, nie będą mówić 
o przeklętej polskiej ziemi, no to trzeba coś zrobić. 
W Funduszu Pracy w tej chwili jest 25 miliardów zł 
nadwyżki i ani złotówki dla pracowników z zewnątrz. 
Chyba że pan senator Komarnicki zapłaci i urządzi im 
jakiś fundusz socjalny, zaproponuje wyjazd do cerkwi 
czy nawet… Bo przecież nie chodzi tylko o integrację 
w pracy, nie chodzi o niewolniczą pracę – chodzi 
np. o to, żeby być może Kościół katolicki udostępnił 
miejsce na nabożeństwo itp. Związek zawodowy być 
może stworzy dla nich status obserwatora… Gminy, 
samorządy na szczęście to robią, integrują te rodziny, 
te osoby. Może i polska szkoła, która chce tej pomocy, 
otworzy swoje podwoje dla nich. Przecież nie chcemy, 
żeby oni byli tylko kilkuminutowym czy kilkudnio-
wym „przeciągiem” w dziejach naszej Polski. Mówię 
to dlatego, że jako działacz Solidarności głosowałem 
za uchwałą pierwszego zjazdu Solidarności, w któ-



51
71. posiedzenie Senatu w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

(senator S. Rybicki) Cytuję te 2 dokumenty, żeby zapytać, po co 
w tym roku Kancelarii Prezydenta budżet o ponad 
40 milionów zł większy w stosunku do budżetu 
w normalnym roku budżetowym. Nie ma na to py-
tanie dobrej odpowiedzi, może ktoś z państwa by 
to jakoś uzasadnił.

Wysoki Senacie, zwiększamy… zwiększacie, bo 
my do tego ręki nie przyłożymy, budżety instytucji, 
które realizują politykę rządu, nie zawsze, według 
nas, zgodnie z potrzebami państwa, a np., o czym 
wspomniałem, nie ma wystarczających środków na 
działanie biura rzecznika, który otrzymał w wyniku 
decyzji Wysokiej Izby nowe kompetencje i nowe obo-
wiązki, choćby przyjmowanie i kierowanie do Sądu 
Najwyższego skarg nadzwyczajnych. To jest bardzo 
poważne przedsięwzięcie, które wymaga oprzyrzą-
dowania, a ono, jak wiemy, kosztuje.

No i wreszcie sprawa, która już w tej Izbie 
była podnoszona, mianowicie obcięcie dotacji dla 
Europejskiego Centrum Solidarności o ponad 3 mi-
liony zł. Jeszcze w czerwcu premier Gliński obiecy-
wał kwotę ponad 7 milionów zł, ale w październi-
ku zdecydował o obcięciu tej kwoty o 3 miliony zł. 
A jednocześnie wiemy, że na inne przedsięwzięcia, 
które budzą kontrowersje, np. 20 milionów na budowę 
Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu realizo-
waną przez ojca Tadeusza Rydzyka, pieniądze są. I ta 
kwota oczywiście będzie większa, bo to jest poważne 
przedsięwzięcie. Pewnie będzie potrzeba znacznie, 
znacznie większych środków. A przecież Europejskie 
Centrum Solidarności jest instytucją, która uosabia 
w sposób materialny niezwykle przemyślany do-
robek całego pokolenia Solidarności, również pań-
stwa, którzy są na tej sali, dokumentuje wielki etos 
Solidarności i myślę, że zdecydowanie lepiej niż np. 
Polska Fundacja Narodowa dba o pamięć historycz-
ną wydarzeń, które zmieniły Europę. Nie trzeba 
wydawać dziesiątków milionów złotych na Polską 
Fundację Narodową, która nie ma narzędzi, pomysłu 
ani kompetencji, żeby bronić naszej prawdy historycz-
nej o tym, że to w Polsce…, że to Solidarność rozpo-
częła ruch i działania, które zmieniły Europę, które 
zburzyły mur berliński. Żadne pieniądze wydane na 
PR nie zadziałają tak dobrze, żeby przypomnieć, że 
to myśmy to zrobili, a nie ktoś inny w Europie, jak 
setki tysięcy zwiedzających Europejskie Centrum 
Solidarności w Gdańsku, w tym dziesiątki tysięcy, 
w tej chwili już setki tysięcy obcokrajowców. To są 
naprawdę znakomicie wydane pieniądze i warto, żeby 
Wysoka Izba w tej sprawie wykazała jeszcze refleksję.

I na koniec jedna sprawa drobna, regionalna, ale 
wpisująca się w politykę krajową, w taką ogłoszoną 
z przytupem politykę morską państwa, czyli przywró-
cenie do życia polskich, rzekomo nieistniejących czy 
niedziałających, stoczni i portów. No, rząd ma szansę 
faktycznie przyłożyć rękę do poprawy sytuacji, nie 

jakieś naprawdę bardzo kosztowne wydarzenia, które 
organizowała Kancelaria Prezydenta, jakiś ogólno-
narodowy, pluralistyczny marsz, który wymagałby 
ogromnych kosztów? Wiemy, że prezydent szedł z in-
nymi przedstawicielami obozu władzy w marszu, któ-
ry organizowały środowiska narodowe. I oto w tym 
roku okazuje się, że budżet Kancelarii Prezydenta 
jest na poziomie sprzed roku, czyli o ponad 40 mi-
lionów zł wyższy, niż wynikałoby to z normalnych 
kosztów funkcjonowania. Jak mówię, można uzasad-
nić ten wzrost wydatkami wynikającymi z różnych 
ważnych wydarzeń w 2018 r., ale w 2019 r. nie ma 
tych wydarzeń.

Skorzystam z okazji, żeby wskazać tę wiarygod-
ność planowania budżetowego i analizy budżetowej 
finansów Kancelarii Prezydenta, wracając do raportu 
otwarcia, jaki 6 sierpnia 2015 r… Mam przed sobą 
ten dokument. Nie chcę go cytować w całości, bo on 
jest długi, i nie chcę państwa zanudzać, ale warto 
zacytować fragment raportu, zresztą przez nikogo 
niepodpisanego, nikt się nie odważył tego rapor-
tu podpisać, a mimo to on funkcjonował w obiegu 
politycznym przez wiele miesięcy i przez niektóre 
media był bardzo ochoczo cytowany. Cytuję z ra-
portu: „Wykazano brak możliwości pokrycia potrzeb 
i zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę ponad 
3 milionów zł”. Najwyższa Izba Kontroli, która badała 
budżet kancelarii właśnie za ten rok, w jednej z kon-
kluzji, we właściwym fragmencie napisała, że war-
tość niewykorzystanych środków finansowych przez 
Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej w 2015 r… 
że zwrócono do budżetu państwa ponad 4 miliony zł. 
Tak więc brakowało tych 3 milionów czy było za 
dużo? Okazuje się, że nie wszystkie środki wydano. 
Oczywiście dobrze, że je zwrócono, taka jest pro-
cedura, ale wiarygodność tych analiz finansowych 
budzi wątpliwości.

I jeszcze jeden cytat z tego osławionego rapor-
tu: „Podjęte w ostatnich dniach i tygodniach dzia-
łania przez ustępujące kierownictwo kancelarii 
w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych nie 
znajdują żadnego uzasadnienia merytorycznego. 
Nastąpiło istotne zaangażowanie środków finanso-
wych w głównych grupach wydatków kancelarii, tj. 
w wynagrodzeniach osobowych, wynagrodzeniach 
bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia 
oraz zakupie usług pozostałych”. Cytuję teraz raport 
NIK, który analizował te wydatki: „Nie stwierdzono 
niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania 
środków publicznych. Wyniki kontroli wykazały, 
że środki zostały przeznaczone na zadania okre-
ślone w planie finansowym i wydatkowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach 
publicznych”.
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(senator S. Rybicki) nie jak lekarstw, jest nieporównywalnie większy 
w portfelach emeryckich niż w przypadku jakiejkol-
wiek innej grupy społecznej. Brakuje całościowego 
spojrzenia na opiekę długoterminową. Pan senator 
Duda mówił o niewykonanym wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Ja chciałbym powiedzieć o tym, 
że wprawdzie są pieniądze na opiekę wytchnienio-
wą, ale to prawie nie dotyczy seniorów. To, co tam 
jest, dotyczy młodszych, opieki nad osobami…. A ten 
problem jest ogromny, dotyczy większości rodzin. 
I ministerstwo wciąż jest głuche na to, żeby znaleźć 
pieniądze na teleopiekę, na opiekę wytchnieniową, 
na czek opiekuńczy. Państwo w brutalny sposób, bez 
dyskusji odrzuciliście ustawę wypracowaną tutaj, 
w Senacie i w zamian za to, podkreślam, nie propo-
nujecie niczego. A przecież postulatem w programie 
„Arena Idei” – to jest piękne miejsce spotkań właśnie 
w Europejskim Centrum Solidarności, miejsce spo-
tkań bardzo wielu organizacji i samorządów, które 
tam przyjechały, ja także, między innymi, brałem 
udział w tej „Arenie Idei” – było to, ażeby obdarować 
czekiem opiekuńczym polskich seniorów. Tym bar-
dziej jest to niezrozumiałe, że oszczędzacie państwo 
na polityce rodzinnej prawie 2,5 miliarda zł. Mówię 
tutaj o dodatku 500+. Nie jest tak, że nie ma tych 
pieniędzy. Można je było przekierować i starać się 
załatwić te wielkie sprawy. No, budżet, jak słusznie 
tutaj mówiono, odsłania rzeczywistą istotę rzeczy. 
I budżet 500+ pokazuje, że, niestety, ten program nie 
przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Wreszcie bolesna sprawa zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych. Wspominał o tym tutaj trochę pan 
senator Duda. Ja chciałbym podkreślić, że nawet 0,2% 
czy 0,3% nie przewidzieliście państwo dla osób, które 
są wspomagane z PFRON w zatrudnieniu. Nie ma 
tych pieniędzy. Oni nie dostaną nawet wyrównania 
w wielkości, która dotyczy inflacji. I to jest skanda-
liczne. To się nie daje niczym wytłumaczyć w sy-
tuacji, kiedy budżet PFRON rośnie. Dlaczego tak 
traktujecie tych ludzi?

Uważam, że to są poważne mankamenty. Tak jak 
i to, że świadczenie pielęgnacyjne, które miało iść, co 
do wielkości, w ślad za najniższym wynagrodzeniem, 
owszem, rośnie, ale w stopniu nieporównywalnie 
mniejszym. To tylko niektóre mankamenty.

Dodam tylko… Przypomnę dramatyczne pismo 
Państwowej Inspekcji Pracy, która pokazuje, w jak 
dalekim stopniu jest niedofinansowana w stosunku do 
zadań, które na nią spadają, chociażby w odniesieniu 
do kontroli zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć 2 słowa 
o poprawkach regionalnych. Dotyczą one 2 kwestii: in-
westycji drogowych i kolejowych oraz kwestii ochro-
ny zdrowia. W tej pierwszej kwestii dopominamy się 
o pieniądze na obwodnicę Piły i Ujścia. To jest akurat 
fragment S11, a pan premier zapewniał, że jest wola, 

robiąc fikcyjnej scenki ze stępkami, które potem są 
przedmiotem żartów i uzasadnionych dowcipów…

(Senator Władysław Komarnicki: Złomiarze już 
ukradli.)

Proponuję przyjąć poprawkę i odblokować drogę 
dojazdową do portu gdyńskiego, który ma, zgodnie 
z obietnicami rządu, wielkie plany rozwojowe – 
i słusznie – m.in. budowę portu zewnętrznego, czyli 
wyłożyć środki na obiecaną już od dawna dokumen-
tację projektowo-budowlaną odcinka łączącego port 
w Gdyni z drogą S6, drogą tranzytową. To będzie 
prawdziwy wkład w rozwój polskiej gospodarki mor-
skiej.

Składam na ręce pana marszałka poprawkę w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Mówiłem o gospodarce, teraz krótki suplement do 

tego, o czym była mowa w wystąpieniach pana sena-
tora Rulewskiego i pana senatora Dudy w odniesieniu 
do polityki społecznej.

Absolutnie popieram poprawkę, która dotyczy 
podwyższenia płac w budżetówce, ale chciałbym 
dopowiedzieć, że trwa strajk, trwa protest pracow-
ników socjalnych, którzy domagają się podwyżek. Nie 
ma w budżecie ani grosza na ten temat, a samorządy 
nie mogą tego same dźwignąć. Ministerstwo wysyła 
piękne pisma pokazując palcem: „To wy, to wy po-
winniście podwyższyć”, ale nie zwiększa swojego 
udziału w finansowaniu zadań zleconych. Dlatego 
absolutnie ten budżet pod tym względem jest kulawy.

Jeśli chodzi o sytuację emerytów, chciałbym pod-
kreślić to, co mówiłem przy okazji rozpatrywanej 
tutaj ustawy o waloryzacji świadczeń emerytalno-
-rentowych. Polscy emeryci są w stosunku do osób 
pracujących coraz biedniejsi. Pan premier mówił tutaj 
o tej waloryzacji, ale i chwalił 2 rzeczy, które są roz-
łączne. Bo to jest jak w przypadku nożyc, które się 
rozwierają: płace rosną, ale rosną dwukrotnie szybciej 
aniżeli emerytury. Było źle, a po tym budżecie będzie 
jeszcze gorzej, dlatego że te ceny, o których tutaj mó-
wił pan senator Komarnicki, to są ceny produktów, 
które najwięcej znaczą w koszyku emerytów. Wiemy 
to z corocznego sprawozdania, które nam składa 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
To najnowsze pokazuje, że udział żywności, podob-
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(senator M. Augustyn) tem różnego rodzaju opracowań i stanowisk pewnych 
środowisk.

Chciałbym powiedzieć, nawiązując do wystą-
pienia pana premiera, że nie jest tak, że ten budżet 
jest totalnie fatalny i że on pogrąży Polskę, zmieni 
ją w ruinę. No, był taki kraj, który rozwijał się cał-
kiem nieźle. Ekipa, która chciała wygrać wybory, 
zaczęła opowiadać, że kraj popadł w ruinę, i różne 
inne rzeczy. Oni wygrali te wybory i okazało się po 
miesiącu, że ten kraj już nie jest w ruinie. Tak, jest 
taki kraj w Europie.

Nawiązując do słów pana premiera, chcę po-
wiedzieć, Szanowni Państwo, że istotą dyskusji, 
szczególnie w parlamencie… No, ja już nie mówię 
o fundamencie. Czytałem, że w jednym ze swoich wy-
stąpień pan premier powiedział, że ten oto człowiek 
zbudował rusztowanie jako taki fundament. Chcę 
powiedzieć, że fundament to jednak fundament, a wy 
chyba faktycznie budujecie w Polsce rusztowanie. 
I teraz chcę powiedzieć o tym, co pan premier po-
wiedział. Otóż ten zły poprzedni rząd, zaczynający 
z 511 miliardami zł długu, kiedy oddawał władzę, 
miał 880 miliardów zł zadłużenia, deficytu, długu 
publicznego w całości. Dzisiaj, według różnych sta-
tystyk, to jest bilion pięćdziesiąt, bilion sto, bilion… 
W każdym razie coś około biliona sto. Zróbmy prosty 
zabieg matematyczny. Rozumiem, że pan premier ma 
w Ministerstwie Finansów swoich doradców – patrzę 
tutaj na pana ministra – którzy z łatwością to przeli-
czą. Jeżeli weźmiemy różnicę 880 miliardów i tego, 
co dzisiaj mamy – to jest po 3 latach – pomnożymy, 
bo to jest 8 lat, to wyjdzie ni mniej, ni więcej niż 
70-procentowy wzrost w stosunku do tego, ile było, 
kiedy objęliście władzę. A wiecie państwo, jaki był 
wzrost długu za czasów Platformy i PSL, za te 8 lat? 
72%. No, faktycznie, aleście się napracowali przez te 
8 lat… 2% oszczędności, no kapitalnie. 5-procentowy 
wzrost, boom w Europie i świecie, a o 2% mniej za-
dłużyliście… Jak słuchałem pana premiera… Cieszę 
się, że ma tak dobre samopoczucie. Ten budżet nie jest 
w całości zły i można znaleźć w nim różnego rodzaju 
dobre elementy – bylibyśmy ignorantami, gdybyśmy 
powiedzieli, że to jest budżet całkowicie zły – ale, słu-
chajcie państwo, naszą rolą jest wskazywać na zagro-
żenia w tym budżecie i na to, jak taki budżet wpłynie 
na standard życia w Polsce. To jest fundamentalna 
rzecz. To nie jest tak, że po prostu tu ładujemy, tam 
dajemy… Tu chodzi o to, jak 3 lata kształtowania 
budżetu poprawią jakość życia w Polsce. Zaraz kilka 
przykładów podam.

Szanowni Państwo, jeżeli pan premier mówi, że 
tylko 28,5 miliarda… No, faktycznie tylko, bo prze-
cież mogło być 40. I znowu, 5-procentowy wzrost, hu-
lająca gospodarka w świecie i w Europie – 15 krajów 
w Unii Europejskiej ma nadwyżkę – a my cały czas… 
Jak państwo widzicie, mamy tu 163 miliardy na ten 

żeby to szło do przodu, tylko że potrzeba projektów. 
Otóż to jest gotowe. Mamy STEŚ, więc w systemie 
„projektuj i buduj” można by to było jeszcze w tym 
roku zacząć kontraktować. Państwo nie przewidujecie 
na to pieniędzy, odkładacie tę inwestycję, odkładacie 
jej dalszy ciąg, wiążąc to z innymi dużymi odcinka-
mi. No, można mieć wątpliwości co do państwa dobrej 
woli, by kiedyś tę inwestycję wykonać. Poseł Prawa 
i Sprawiedliwości informuje na konferencji o wielkim 
sukcesie, jakim jest to, że inwestycja S10 ruszy już 
za chwilę, czyli za 10 lat. O, to jest ta perspektywa, 
o której rozmawiamy. Proszę państwa, chcę wam 
przypomnieć, że myśmy te wielkie inwestycje infra-
strukturalne zrobili w ciągu tych przeklętych przez 
was 8 lat. Myśmy to zrobili, a państwo jesteście już 
szósty rok u władzy. No, chyba że zapomnieliście 
o pierwszych 2 latach. Ja nie zapomniałem. W sumie 
zaczynacie państwo szósty rok rządów.

A teraz jeszcze parę słów o koniecznej rewitali-
zacji zabytkowej parowozowni. Trzeba było koleje 
państwowe straszyć prokuratorem, żeby zrobiono 
dach. Na więcej nie starcza, więc składamy wniosek 
o to, żeby tę inwestycję dokończyć.

I jeszcze kwestia modernizacji szpitali, przede 
wszystkim tego w Pile, który potrzebuje pieniędzy 
zarówno na termomodernizację, jak i na inne inwe-
stycje, szczególnie w zakresie radioterapii. Samorząd 
województwa wybudował piękne miejsce na radiote-
rapię, ale nie ma pieniędzy na oddział onkologiczny. 
Szpital o charakterze powiatowym w żadnym wy-
padku nie jest w stanie tego udźwignąć. Tak więc 
te 2 tytuły tutaj się pojawiają. W zakresie budowy 
dróg jest jeszcze obwodnica Obornik, a z drobniej-
szych wydatków są wydatki na szpitale w Czarnkowie 
i Trzciance oraz na wyposażenie hospicjum. To jest 
wyjątkowa sprawa, bo to hospicjum budowane jest 
w lwiej części ze składek społecznych, a w pewnej 
części z budżetu wojewódzkiego. Czas, aby państwo 
też dołożyło się do tego dzieła, chociażby w formie 
jego wyposażenia. O to właśnie wnoszę. Proszę 
o przyjęcie tych poprawek. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jako ostatni do głosu zapisał się pan senator 

Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Postaram się podsumować kilka wypowiedzi, któ-

re padały z tej trybuny, ale głównie chciałbym się, 
Szanowni Państwo, skupić na tym, co jest przedmio-
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(senator L. Czarnobaj) przewodniczący to czytał – no, co jak co, ale tego, że 
podejrzewałbym, że pan przewodniczący czytać ze 
zrozumieniem nie potrafi, to już bym… Nie, no, Panie 
Przewodniczący! Znam pana przewodniczącego i pan 
zna mnie, wiemy, że czytamy ze zrozumieniem.

Szanowni Państwo, przeczytam kilka fragmentów. 
A mianowicie mówi się, że wydatki majątkowe sta-
nowią w budżecie niewielką kwotę, 20 miliardów zł. 
Czyli mamy wzrost o 100 miliardów, mamy więk-
sze dochody, a suma wydatków majątkowych – tych 
w budżecie, bo ja tylko o budżecie mówię – nie wzra-
sta, a wręcz spada. Ale, przygotowując się do tego 
wystąpienia, tak sobie pomyślałem: może to i lepiej, 
że państwo jako rządzący nie wydajecie więcej tych 
pieniędzy na inwestycje, bo, jak czytam, ostatnio ku-
piliście państwo jakiś samolot transportowy, chyba 
Boeing 737, który teraz będzie stał jeszcze przez rok, 
bo zapomnieliście, że on musi mieć przeszkoloną 
załogę. Czyli przez rok będzie załoga szkolona. No 
pięknie! A więc lepiej, że wy tych inwestycji nie ro-
bicie. Albo to, o czym dzisiaj powiedział pan sena-
tor Wcisła… No fantastycznie, budują przekop, ale 
nie do portu, tylko jest koniec mierzei i… i statek 
stoi! Proponuję, żebyście tam wbili jakiś palik z ta-
bliczką: „Tu zakończyliśmy przekop przez mierzeję”. 
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Teraz, Szanowni Państwo, jeszcze kilka spraw. 
Ci specjaliści, którzy dostali budżet do zaopiniowa-
nia – a oni nie są z Platformy, bo przecież to było 
zlecenie Kancelarii Senatu – piszą: obserwuje się 
niekorzystną tendencję do szybkiego wdrażania wy-
sokonakładowych programów socjalnych, które po-
głębiają nierówności. Szanowni Państwo, ja cieszę 
się, że zmalała… Chodzi o to, o czym mówiła pani 
senator Czudowska. Ja się pod tym podpisuję i wiel-
ka chwała Prawu i Sprawiedliwości, że rozpoczęło 
proces zmniejszania liczby dzieci i rodzin, mówiąc 
delikatnie, bardzo ubogich. To się zmniejszyło, pod 
tym względem mamy naprawdę duży skok i duże 
osiągnięcia. Ale to, co państwo robicie z różnego ro-
dzaju programami socjalnymi, pogłębia różnice. Ale 
ja nie będę się rozwodził na ten temat, bo to jest temat 
na zupełnie inną kwestię i inny czas.

Celem polityki społecznej – tak piszą ci fachowcy 
– staje się samo uruchomienie transferów środków 
dla obywateli. Zgadzam się, państwo jesteście do-
brzy w wydawaniu pieniędzy, ale jak już trzeba coś 
zorganizować – program „Mieszkanie+” albo trze-
ba zorganizować jakiś teren, program, projekt – to 
idzie to wam już tak, że… Czy wiecie państwo, ile 
mieszkań wybudowaliście w ciągu 3 lat? Zero jest 
co prawda znaczącą liczbą w matematyce, ale… No, 
niestety zero.

(Głos z sali: Niemożliwe…)
No, niemożliwe… Skasowaliście państwo wspar-

cie dla młodych, ten program, który chodził i hulał. 

rok potrzeb kredytowych brutto. Powtórzę: 163 mi-
liardy potrzeb kredytowych brutto. Przy takich wzro-
stach gospodarczych? To ja zapytam, Panie Ministrze 
– proszę to pytanie zanieść na posiedzenie rządu – 
jak będzie wyglądał budżet, jak przyjdzie kryzys, 
jak przyjdzie taka sytuacja, jaka była w roku 2008, 
2009, 2010. Czytamy i wiemy o tym, że gospodarka 
układa się w system sinusoidalny – to nie jest tak, że 
cały czas mamy wzrost. Tak że ktoś, kto się chwali, 
że mamy tylko 28,5 miliarda zł deficytu – powiem 
delikatnie – troszeczkę rozmija się z oczekiwaniami 
dotyczącym rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Szanowni Państwo, pan premier mówił również 
o hulających inwestycjach. Chcę powiedzieć tak. 
Motorem dzisiaj napędzającym wzrost gospodarczy 
jest konsumpcja wewnętrzna. Dzięki Bogu, dołączył 
do tego w ostatnim kwartale eksport. Mówiąc krót-
ko, Pani Senator – tu zwracam się do pani senator 
Czudowskiej – wszystko się zgadza, te liczby, które 
pani podała, są po prostu prawdziwe, tylko że… Do 
tego, co pani powiedziała, chcę dodać taką oto rzecz. 
1% wzrostu PKB, jak przekazywano nam podczas po-
siedzenia komisji, to jest ok. 0,5% wzrostu dochodów 
w budżecie państwa. Czyli przez 3 lata powinniście 
państwo, że tak powiem, mieć dochody – wy jako 
rząd, my jako Polska – na poziomie 100 miliardów zł. 
I dokładnie tak wyszło, jak pani senator mówi. To 
po pierwsze. Po drugie, trzeba wiedzieć, że efekty 
gospodarcze nie pojawiają się ot tak. To nie jest tak, 
że 25 października wygrywacie państwo wybory – do 
24 października Polska jest w ruinie – i oto 27 paź-
dziernika następuje wielki rozwój gospodarczy. 
Podjęte decyzje dają efekty w sensie gospodarczym 
po 3, 4 latach. Czyli państwo, mówiąc naukowo, jako 
dzisiaj rządzący konsumujecie – ja czytam; to nie jest 
moje, gdyby to było moje, tobym nawet nie śmiał tego 
powiedzieć – to, co było w latach poprzednich.

Ja wiem, że was to denerwuje, ale muszę przeczy-
tać fragmenty… Szanowni Państwo, pracujemy nad 
tą ustawą jak nad wszystkimi ustawami. Ustawa bez 
poprawek, szybciutko… I nawet nie ma czasu, żeby 
z panem ministrem, który, jak widzę, jest otwarty na 
dyskusję, rzetelnie porozmawiać o dobrych i złych 
stronach tego budżetu, o zagrożeniach, o pewnej 
perspektywie. Przecież to wszystko, co my tutaj 
mówimy, to nie jest coś, co można zrobić nagle, od 
razu, dzisiaj czy jutro. Ale jeżeli tego procesu się nie 
rozpocznie, to marnie widzę przyszłość gospodarki 
Rzeczypospolitej.

Szanowni Państwo, zostały zlecone przez 
Kancelarię Senatu opinie. I 2 opinie wróciły. Ja za-
poznałem się w całości z tymi opiniami i kilka frag-
mentów chciałbym państwu przeczytać, żebyście 
państwo wiedzieli… No przecież… Ja wiem, że pan 
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(senator L. Czarnobaj) Proszę państwa, teraz 2 słowa o zdrowiu, bo aku-
rat jest z nami pan minister. Wyczytałem tutaj… Od 
razu chcę, Panie Ministrze, powiedzieć, że to nie są 
wymyślone przeze mnie liczby i fakty. Ja je zacytuję.

Kolejki. Zapowiadaliście państwo, że będzie le-
piej. Było źle, a miało być lepiej. Ja państwu prze-
czytam informację Fundacji „Watch Health Care”, 
która pokazuje, że czas oczekiwania w kolejce do 
specjalistów generalnie wydłużył się do ok. 4 mie-
sięcy. Najlepiej było w roku 2012, kiedy wynosił 
średnio 2 miesiące. Oczywiście podaje się tutaj dane 
dotyczące takich specjalistów jak endokrynolog – 
11 miesięcy, stomatolog – 8,5 miesiąca, ortopeda 
– 7 miesięcy itd., itd. Są też 2 specjalności – już nie 
będę tu tego pokazywał – w przypadku których ten 
czas się skrócił. Czyli…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
15 minut.)

Niemożliwe.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
Pan to jednak mnie nie lubi.
(Wicemarszałek Adam Bielan: O czas dba pana 

kolega z klubu.)
Panie Marszałku, kończąc, chciałbym powiedzieć 

jeszcze 2 słowa o zdrowiu, jak pan pozwoli. Bo zdro-
wie to jest, Panie Marszałku, rzecz ważna. Co jak co, 
ale zdrowie jest ważne.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Z tym się zgodzę. 
Może postawi pan kropkę?)

Tak jest.
Nie będę mówił, Panie Marszałku, o tym, co bar-

dzo mi się podoba w pana, że tak powiem, polityce 
informacyjnej, o tym, że TVPiS, to znaczy telewizję 
publiczną trzeba wspierać dla równowagi…

(Wicemarszałek Adam Bielan: I tu możemy po-
stawić kropkę.)

…żeby rządzący mieli możliwość prezentowania 
gdzieś swoich poglądów.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
15 minut.)

Ja się z tym zgadzam. Ale trzeba to robić nie z bu-
dżetu państwa, a z własnych pieniędzy.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest.)
Panie Marszałku, na koniec chciałbym powiedzieć 

2 słowa.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Poprzednio były 

2 słowa.)
Wiem, że się rozgadałem.
Panie Marszałku, będą to 2 słowa dotyczące po-

prawek do ustawy budżetowej na 2019 r. Chciałbym 
zgłosić 4 poprawki, które tu przekazuję.

Powiem krótko. Jedna z poprawek dotyczy kwe-
stii, o której mówił tutaj senator Wcisła, a miano-
wicie kontynuowania programu ochrony przeciw-
powodziowej na Powiślu i Żuławach. To jest bardzo 
ważny temat.

Skasowaliście go i macie swój. No i tak się buduje, że 
na wszelkich budowach hula, ale tylko wiatr.

Może to nie byłoby nic takiego, ale… Ci autorzy 
piszą tak: polityka ta – mówię o polityce zapisanej 
w budżecie, bo budżet to jest pewien wyraz polityki – 
rażąco dyskryminuje osoby niepełnosprawne. Rażąco 
dyskryminuje – o tym była dzisiaj mowa. Nakładanie 
kosztów polityki socjalnej na samorządy bez przeka-
zywania środków, czyli bez wsparcia.

No i teraz, proszę państwa, słowo o tym, co ma być 
prorozwojowe – o edukacji. Przecież tu było wiele… 
Państwo poniżacie dzisiaj polską edukację. Zrobiliście 
deformę. I co jeszcze? Ja zawsze mówię: bierzmy 
przykład z ludzi, którzy taki proces już przeprowa-
dzili. Kraje skandynawskie… Szczególnie Finlandia 
poszła w kierunku wzmocnienia pozycji nauczyciela, 
nauczyciel w Finlandii jest drugim po lekarzu naj-
lepiej zarabiającym zawodem w państwie – i stąd 
też Finlandia ma dzisiaj najlepsze wyniki w Europie 
i na świecie. Oni zlikwidowali kuratoria, a wy co? 
Wzmacniacie kuratoria, kierujecie na samorządy co-
raz większe obciążenia. Przecież reformy… Ja popro-
siłem, żeby z mojego okręgu nadesłano mi informację 
o tym, jak wprowadzano reformę i ile to kosztowało. 
I chcę państwu powiedzieć, ile to kosztowało samo-
rządy. Na 1 milion zł wyłożonych przez samorząd 
300 tysięcy pochodziło od pani minister Zalewskiej. 
A przecież mówiła nam, że nie będzie to kosztowało 
samorządy nawet złotówki! A prawdziwa gehenna 
dopiero przed nami – wrzesień tego roku, podwójny 
rocznik. Zachęcam tych państwa, którzy interesują 
się edukacją, interesują się przyszłością Polski, żeby 
prześledzili sprawozdanie z posiedzenia komisji pra-
worządności. Tam profesorowie pokazali, że my…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Zbliżam się do końca. Jak skończę, Panie 

Marszałku, to od razu poproszę o 5 minut.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie od razu.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Już pan skończył, 

bo minęło 10 minut.)
Śpieszę się, Panie Marszałku. Będzie 5 minut.
Pokazano, że idziemy w kierunku wiedzy encyklo-

pedycznej. Totalnie. A co jest najgorsze? Nauczyciel 
dostaje do nauczenia 100 jednostek, a ma czas na 70 
jednostek. I pisze się, że nauczył w ciągu 100 jed-
nostek. Jest chaos, bałagan, kompletny brak dobrze 
zorganizowanych podstaw programowych.

Co jeszcze robicie? Nie chcecie zapłacić tym 
nauczycielom. Chcecie, żeby, jak rozumiem, za 
10 lat nauczycielami byli jak najgorsi ludzie, tacy, 
którzy mówią: tu niedobrze, tu niedobrze, to pójdę 
na nauczyciela. Wy chcecie do tego doprowadzić. 
Doprowadzicie do takiego poziomu, jeśli chodzi 
o kwestię edukacji.
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(senator L. Czarnobaj) wyniosą one 359 miliardów 731 milionów zł. Czyli 
mówimy tutaj o wzroście dochodów podatkowych 
o ponad 100 miliardów. To jest miara sukcesu tego 
rządu, to jest miara sukcesu tej ekipy, która zapew-
nia finansowanie wszystkich istotnych projektów, 
programów, które poprawiają stan finansów polskich 
rodzin, które poprawiają dobrostan polskich rodzin. 
Mówimy tutaj przecież o tak znaczącym wzroście 
jednocześnie bez fiskalizmu, który ta liczba by su-
gerowała. Polscy przedsiębiorcy otrzymują przecież 
zwolnienia, ulgi, a jak podkreślił pan premier, 90% 
polskich przedsiębiorców będzie korzystać z niższe-
go CIT. Czyli mamy tutaj do czynienia z przyjazną 
polityką fiskalną i jednocześnie z istotnym wzro-
stem, z ogromnym wzrostem, nie tylko istotnym, ale 
także ogromnym wzrostem dochodów budżetowych. 
To jest miara sukcesu tego rządu. To pokazuje, jak 
można w Polsce dobrze rządzić, jednocześnie nie 
nakładając nadmiernych ciężarów na obywateli. 
Ale przecież ten budżet także dostarcza środki na 
wzrost produktu krajowego brutto, on zwiększa też 
konsumpcję. Wydatki budżetu rosną z 331 miliardów 
743 milionów w 2015 r. do 416 miliardów 111 mi-
lionów. To ogromna masa pieniędzy, która trafia do 
polskiej gospodarki, także do polskiej gospodarki. 
Ten budżet jest budżetem prorozwojowym, jest bu-
dżetem dobrze skonstruowanym.

Dziękuję też senatorom Platformy, którzy tak ob-
ficie występowali. Dziękuję za poprawki, które zło-
żyli. Te poprawki stanowią też pewną diagnozę skali 
problemów, z którymi się borykamy, naprawiając 
Polskę po latach zaniedbań. Te wszystkie poprawki, 
te wszystkie rzeczy, które wy dostrzegacie jako rze-
czy, które powinny być zrobione, są rzeczami, które 
mogły być zrobione w Polsce dawno temu, dawno 
temu, gdybyście tak jak ten rząd prowadzili politykę 
podatkową, gdybyście tak jak ten rząd ściągali po-
datki, gdybyście tak jak ten rząd walczyli z mafiami 
podatkowymi. To wszystko można byłoby zrobić 
znacznie wcześniej. Tak więc te wasze poprawki są 
w jakimś sensie diagnozą zaniechań z poprzednich 
lat. Komisja wkrótce po zakończeniu tej debaty, pół 
godziny po jej zakończeniu będzie zajmować się 
tymi poprawkami, będziemy rozmawiać na temat 
waszych propozycji.

To jest bardzo dobry budżet. Proszę Wysoki Senat 
o przyjęcie tego budżetu. Polska na koniec 2019 r. 
będzie lepsza. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Dla porządku…
(Senator Piotr Zientarski: Zapisał się jeszcze…)
Pan senator Kleina. Tak? Który raz?
(Senator Kazimierz Kleina: Drugi raz.)

Jest też kwestia poprawy jakości dróg i obwodnic 
na terenie 4 powiatów na Powiślu i Żuławach. Mam 
nadzieję, że takie rozsądne poprawki przejdą w pol-
skim parlamencie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator przewodniczący Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam nadzieję, że będę ostatnim mówcą występu-

jącym w tej debacie…
(Senator Piotr Zientarski: No, nie wiadomo.)
…więc będę zachowywał się nieprowokująco.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie wierzymy panu.)
Tak. Nieprowokująco. Pominę sztuczki erystyczne 

i żonglerkę liczbami. Powiem tylko tyle: to bardzo 
dobry budżet. Cieszę się, że wszyscy w tej Izbie po-
dzielamy tę opinię.

(Senator Piotr Zientarski: Nie wszyscy.)
(Rozmowy na sali)
Słuchałem wystąpień senatorów, także z Platformy 

Obywatelskiej, i wszyscy mówili, że to dobry budżet. 
To dobry budżet.

(Rozmowy na sali)
Jeśli ktoś mówił inaczej, to…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja mówiłem.)
O, jest 1, który się przyznaje. Chyba nie słuchałem 

uważnie.
Pan premier w swoim wystąpieniu pokazał, jak 

ten budżet jest skonstruowany, na jakie wyzwania 
odpowiada i czemu służy. Ja mogę podkreślić tylko 
1 rzecz: po raz pierwszy w tej Izbie w sprawie bu-
dżetu mieliśmy wystąpienie premiera. To pokazuje 
wagę tego budżetu, skalę osiągnięć też tego rządu. 
Ta ważna wiadomość została dziś przekazana przez 
pana premiera i cieszę się, że Senat był tym miejscem, 
w którym tę wiadomość usłyszeliśmy – że jest aż 
175 miliardów zł wpływów z VAT za ubiegły rok. 
To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość i świetna 
prognoza na dobre wykonanie przyszłego budżetu. 
Na tej podstawie można prognozować, że być może 
w przyszłym roku rzeczywiście zbliżymy się do sy-
tuacji, w której deficyt budżetu będzie bardzo, bardzo 
niski, bardzo, bardzo niski.

Tak więc to jest bardzo dobry budżet. To budżet, 
który oparty jest na solidnej pracy organów skarbo-
wych, solidnej pracy Ministerstwa Finansów wykona-
nej w ostatnich latach. Proszę państwa, w roku 2015 
dochody podatkowe w Polsce wynosiły 256 miliar-
dów 673 miliony zł, a prognozujemy, że w roku 2019 
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(wicemarszałek A. Bielan) bo państwo jest w ruinie, nie ma dochodów, wszystko 
jest źle, źle, źle. My wprowadzamy poprawki, bo wi-
dzimy, że są możliwości budżetowe. Taka jest różnica. 
Tak że potrafimy to docenić…

(Senator Piotr Zientarski: Jaki Rybicki?)
(Głos z sali: Pomylił się…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Senator Rybicki?)
Bierecki.
(Głosy z sali: Aaa!)
Senator Bierecki.
(Głos z sali: Ale nie protestował.)
(Głos z sali: No właśnie.)
Tak więc, proszę państwa…
(Senator Grzegorz Bierecki: Słucham z zaintere-

sowaniem.)
Ale widzę, że pan senator Bierecki patrzy w taki 

sposób, że wie, że to jego dotyczy. Przepraszam se-
natora Rybickiego.

Oczywiście można byłoby tu mówić o różnych 
rzeczach. Na różne obszary życia jest trochę więcej 
pieniędzy, ale jeżeli przyjrzymy się temu budżetowi 
jeszcze raz – ja już o tym nie mówiłem, nie chcia-
łem mówić – to zobaczymy, że na rybołówstwo, 
a mówicie państwo, że jesteście za sprawami mor-
skimi, za gospodarką morską, jest 50% mniej niż 
w roku ubiegłym, a rok ubiegły był gorszy od roku 
poprzedniego.

(Senator Grzegorz Bierecki: Przecież pan wie, 
dlaczego tak jest.)

Proszę pana, Panie Senatorze, gdyby tę metodę 
stosowano do wszystkich sektorów gospodarczych, 
to wtedy bym powiedział: tak, to prawda. Ale stosuje 
się ją wybiórczo. Gdy pan minister mówi, próbuje 
wytłumaczyć, dlaczego na rybołówstwo jest o tyle 
mniej, argumentując to tym, że środki są w tej dużej 
rezerwie, to coś tu nie do końca jest prawdziwe. Po 
prostu trzeba z większą pokorą podchodzić do róż-
nych spraw.

A jeżeli jest tak dobrze, to sprowadźmy jednak 
deficyt do zera, nie żyjmy ciągle na kredyt. Ten de-
ficyt nawet za rok 2018 mógłby być bliski zeru, ale 
później, pod koniec roku… Państwo pamiętacie: są 
dodatkowe wydatki, nowe pomysły na to, żeby po 
prostu zrealizować to wszystko i żeby rzeczywiście 
i tak na koniec zaciągnąć dług, żeby był jakiś deficyt. 
A może rzeczywiście mógłby być zerowy? A więc jest 
to gospodarka, która nie jest gospodarką racjonalną. 
Trafiliście państwo na dobrą koniunkturę. Niechby 
taka koniunktura była jeszcze przez kolejne 5 lat, jak 
my będziemy musieli rządzić… Pan minister mówi, 
że już przygotowuje budżet na rok 2020. Ten budżet 
będzie realizowała już kolejna koalicja. I my się tego 
nie boimy. Prawda?

(Senator Grzegorz Bierecki: Chyba nie.)
Tak to z reguły bywa… Tak będzie. Dziękuję bar-

dzo. (Oklaski)

Drugi raz. 5 minut.
(Senator Kazimierz Kleina: Wystarczy.)
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wysłuchałem wystąpienia pana senatora 

Biereckiego z zaciekawieniem, z zainteresowaniem. 
Mam tylko kilka słów krótkiego komentarza do tego, 
co tu powiedział.

Pierwsza sprawa. Prawo i Sprawiedliwość w cią-
gu ostatnich 3 lat i w czwartym roku rządów wpro-
wadziło trzydzieści parę nowych opłat i podatków, 
w tym duże podatki, które przyniosły duże dochody 
do budżetu państwa. Tak więc mówienie, że nie było 
żadnych podatkowych zmian i nie było żadnych no-
wych opłat, jest mówieniem nieprawdy.

Druga sprawa. Uszczelnianie podatku – powie-
działem to także na początku – to nie jest zasługa 
jednego rządu. Ten zachwyt nad sobą jest dobry, ale 
trzeba jakby umieć… Trzeba wiedzieć, patrzeć na to, 
jak i kiedy te przepisy zostały wprowadzone. Jeszcze 
raz…

(Senator Piotr Zientarski: Kto zasiał? Kto zasiał?)
Tak jak powiedziałem, odwrócony VAT – za 

czasów naszych rządów, przy totalnym sprzeciwie 
Prawa i Sprawiedliwości; jednolity plik kontrolny, 
ten, który dzisiaj przez premiera był wymieniany 
jako zasadniczy i podstawowy, został wprowadzony 
w czasach Platformy Obywatelskiej. Zresztą to były 
przepisy, które wprowadziliśmy jako jedni z pierw-
szych w Europie. Pierwsza Portugalia wprowadziła 
jednolity plik kontrolny. Tak więc w taki sposób trze-
ba to widzieć.

Porównywanie dochodów budżetowych z roku 
2015 z dochodami w roku 2019 to jest droga donikąd. 
Pan doskonale o tym wie. Po prostu trzeba porównać 
czas, moment i sytuacje, których rzecz dotyczy.

Poprawki, które składamy, składamy dlatego, że 
państwo mówicie – i ja to też widzę – że dochody są 
duże, a więc widzimy, że są możliwości. Robimy to 
także dlatego, że budżet jest skonstruowany w taki 
sposób – o czym ciągle się mówi – że są możliwo-
ści, wolne obszary, że będzie jeszcze więcej różnych 
środków w różnych obszarach. Gdy państwo wpro-
wadzaliście, zgłaszaliście poprawki w 2015 r. i w la-
tach wcześniejszych, było ich pewnie tyle samo albo 
nawet więcej, niż my teraz proponujemy. Tylko wy 
zawsze mówiliście w kontekście… W jakim kontek-
ście? W takim, że państwo jest w ruinie. Ja wówczas 
nawet zwróciłem uwagę, mówiłem: Panie Senatorze 
Rybicki, pan składa poprawkę, a przed chwilą pan 
powiedział, że w budżecie nie ma ani grosza na nic, 
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kusji do protokołu*. Co prawda pan senator Kleina 
zabierał głos, więc…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, to poprawka… 
Złożyłem poprawki na piśmie.)

To bez senatora Kleiny.
(Senator Leszek Czarnobaj: Kleina składał swoje 

wystąpienie.)
(Senator Piotr Zientarski: To są poprawki, nie 

wystąpienie.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli senatorowie Borusewicz, Rulewski, 
Augustyn, Wcisła, Fedorowicz, pani senator Rotnicka, 
senatorowie Poślednik, Zientarski, Grodzki, Wach, 
Komarnicki, Rybicki oraz Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
(Senator Piotr Florek: Jeszcze ja nie zostałem 

wyczytany.)
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie?
(Senator Piotr Zientarski: Florek też złożył.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Florek, Florek.)
(Głosy z sali: Jeszcze Florek.)
Uzupełniam listę…
(Senator Piotr Florek: Poprawki są…)
Poprawkę złożył jeszcze pan senator Florek.
No, odczytuję to, co pan senator sekretarz mi 

przedstawił.
(Senator Piotr Zientarski: Florek złożył poprawkę 

razem ze mną. Chodzi o izby obrachunkowe.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie ko-
munikatów.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, są 2 komunikaty.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na siedemdziesiątym pierwszym po-
siedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2019 
odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 23 stycznia, 30 
minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, podczas któ-
rego zostaną przeprowadzone pierwsze czytania pro-
jektów uchwał upamiętniających Pawła Adamowicza 
– druki nr 1078 i 1079 – odbędzie się w dniu jutrzej-
szym, bezpośrednio po posiedzeniu poświęconym 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Ta lista cały czas się wydłuża.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

5 minut, tak? 5 minut.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwracam się do pana senatora Biereckiego, pana 

przewodniczącego. No, muszę powiedzieć, że jeste-
ście mistrzami w przypisywaniu sobie zasług. Ze 
skromnością, o której tak na początku mówiliście, to 
nie ma nic wspólnego, bo ja na moim terenie byłem 
świadkiem przecinania wstęg w związku z inwesty-
cjami, także drogowymi, które już dawno były wybu-
dowane i otwarte za czasów Platformy Obywatelskiej. 
To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Druga sprawa to coś, co mnie bar-
dzo ubodło. Powiedział pan – bardzo nie fair, bardzo 
nie fair – że poprawki, które składamy, są dowodem 
na to, czegośmy nie zrobili.

(Senator Grzegorz Bierecki: No tak.)
Zignorował pan moje wystąpienie – miał pan pra-

wo, może pan nie słuchał – ale ja chcę przypomnieć, 
że jest wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, zło-
żyłem te poprawki, żeby przywrócić przetargi i in-
westycje, które były przygotowane i rozpoczęte za 
czasów Platformy Obywatelskiej. Chodzi o S6 i o S11. 
To dzięki wam – oczywiście premier mówił dzisiaj 
zupełnie inaczej – S11 spadła na rezerwę.

(Senator Kazimierz Kleina: Szóstka też zatrzy-
mana.)

Szóstka… Przetargi unieważnione, wstrzymane 
na części Koszalin – Gdańsk. W tamtą stronę. Po to 
są te poprawki. To wy…

(Senator Dorota Czudowska: Coś musiało być nie 
tak.)

(Senator Kazimierz Kleina: Wszystko było do-
brze.)

Nie, nic nie było nie tak. Wszystko było przygo-
towane, były przetargi. A wy wprowadziliście de-
strukcję. Te poprawki mają tylko przywrócić to, co 
myśmy realizowali, co myśmy przygotowali. Po to 
są te poprawki. Dlatego też mówienie w ten sposób, 
jak pan mówił, jest po prostu obraźliwe. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Wyczerpaliśmy listę mówców.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Bonisławski, Libicki, Kobiak, Bielan, Mikołajczyk, 
Ryszka i Kleina złożyli swoje przemówienia w dys- * Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator Piotr Zientarski:

Jeszcze informacja, tak gwoli przypomnienia, 
że zespół redakcyjny złożony zarówno z senatorów 
Platformy Obywatelskiej, jak i PiS ma się spotkać 
bezpośrednio po posiedzeniu celem przygotowania 
wspólnego projektu na jutrzejsze posiedzenie komisji.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Gdzie?)
W pokoju nr 280, w długim korytarzu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Grażyna Sztark: Czyli teraz.)
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00.

świadczeniom rodzinnym w sali nr 176. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze jedno…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze coś, przepra-

szam…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: O dziewiątej?)
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, jeśli 

można…)
Proszę.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 11)

(senator sekretarz J. Wcisła)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Wysoka Izbo, ogłaszam piętnastominutową prze-

rwę, do godziny 9.15.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 00  
do godziny 9 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę panie i panów senatorów o zajęcie 

miejsc, a senatorów sekretarzy… A, już zajęli miejsca, 
tak że bardzo serdecznie dziękuję.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję… No, 

to ważne informacje, a jest jakiś dziwny pogłos…
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu na 
dzień 1 lutego 2019 r. Porządek tego posiedzenia zo-
stanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Nie mam tego w scenariuszu, ale powiem pań-
stwu, że będziemy debatować nad kilkoma ustawami. 
Planujemy, że posiedzenia komisji będą dzień przed 
posiedzeniem Senatu, a rozpoczęcie posiedzenia 
Senatu nastąpi 1 lutego o godzinie 9.00.

Ponadto informuję, że po rozpatrzeniu punktu dru-
giego – tj. drugie czytanie projektu uchwały w 100. 
rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego – o godzi-
nie 10.00 rozpatrzymy punkt trzeci, tj. drugie czytanie 
projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego 
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego. Głosowania 
w sprawie tych uchwał odbędą się bezpośrednio po 
rozpatrzeniu projektu każdej z nich.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego.

Pragnę bardzo serdecznie powitać na posiedze-
niu wnuczkę państwa Olgi i Andrzeja Małkowskich, 
panią Krystynę Małkowską-Żabę. Bardzo serdecz-
nie witamy. (Oklaski) Bardzo serdecznie witam 
również przedstawicieli organizacji harcerskich 
z Polski, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. 
(Oklaski) Witam panią harcmistrz Annę Nowosad, 
naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. (Oklaski) 
Witam panią harcmistrz Justynę Sikorską, zastępcę 
naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, harcmi-
strza Dariusza Supła, przewodniczącego Związku 
Harcerstwa Polskiego… (Oklaski) …harcmistrza 
Grzegorza Nowika, przewodniczącego Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej… (Oklaski) …harc-
mistrza Jana Pastwę, wiceprzewodniczącego Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej… (Oklaski) …harcmi-
strza Jerzego Żochowskiego z Federacji Skautingu 
Europejskiego, naczelnika Harcerzy. (Oklaski) Witam 
również podharcmistrza Jakuba Siekierzyńskiego, 
hufcowego warszawskiego z Federacji Skautingu 
Europejskiego. (Oklaski) Witam pana Oleksandra 
Raditsę, komendanta Harcerskiego Hufca „Wołyń” 
Harcerstwa Polskiego na Ukrainie – witam pana ser-
decznie. (Oklaski) Witam Marynę Jucho, przewodni-
czącą Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia 
„Harcerstwo”, oraz panią Helenę Strałkowską, 
harcmistrz, przewodniczącą Republikańskiego 
Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo”. (Oklaski) 
Witam podharcmistrza Jacka Kruczkowskiego 
z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. (Oklaski) Witam 
Pavla Paneva z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie… 
(Oklaski) …oraz Zbigniewa Kowalczyka, członka 
Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa 
Polskiego poza Granicami Kraju. (Oklaski) Bardzo 
serdecznie państwa witam. Czuwaj!

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 986, a sprawozdanie komisji – w druku nr 986 S.

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

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Drodzy Goście!

Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały w 100. 
rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocz-
nicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. 
Cieszę się, że jest z nami wnuczka Andrzeja i Olgi – 
Krystyna. Cieszę się, że są z nami harcerki i harcerze, 
przedstawiciele władz naczelnych światowego ZHP, 
który przechował depozyt przedwojennego ZHP przy 
rządzie emigracyjnym w Londynie i skupia do dziś 
drużyny harcerskie z całego świata, a także że są 
wymienione przez pana marszałka delegacje z Litwy, 
Ukrainy i Białorusi oraz przedstawiciele władz na-
czelnych ZHP, ZHR i Skautów Europy.

Panie i Panowie Senatorowie, jesteśmy w takim 
czasie, w którym często przypominamy kolejne 
100-lecia, począwszy od 11 listopada – symbolicz-
nej daty odzyskania niepodległości. Świętowaliśmy 
100-lecie powołania Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 100-lecie adwokatury, dziś także będzie-
my świętować 100-lecie inauguracyjnego posiedzenia 
Sejmu Ustawodawczego. To był czas niezwykle inten-
sywny, wyczekiwany i przygotowywany. To był czas 
niezwykłej erupcji aktywności, bardzo potrzebnej 
i koniecznej.

Ale dzisiejsza uchwała jest inna. Przypomina 
zdarzenie z miejsca odległego od Polski – w pobliżu 
Cieśniny Messyńskiej w nocy z 15 na 16 stycznia 
1919 r. zatonął statek „Chaouia”. Tym statkiem pły-
nął do Odessy z misją wojskową od generała Hallera 
do gen. Żeligowskiego Andrzej Małkowski wraz 
z por. Jerzym Rudlickim.

Legendarny założyciel harcerstwa w 1911 r., któ-
ry już w 1909 r. rozpoczął tłumaczenie podręcznika 
Roberta Baden-Powell’a „Scouting for Boys”, zało-
żył harcerstwo, bo myślał o niepodległości Polski. 
I właśnie tym polskie harcerstwo różni się do dziś 
od światowego skautingu. Już w 1913 r. na zlocie 
w Birmingham było widoczne, że harcerstwo wy-
różnia się spośród pozostałych drużyn skautowych. 
Zauważył to także założyciel skautingu Baden-
Powell. Do dziś mówimy, że harcerstwo to skauting 
plus niepodległość. Tak było od samego początku.

Myśl niepodległościowa w istotny sposób od sa-
mego początku kształtowała harcerstwo. Ale trzeba 
podkreślić, że harcerstwo nie jest, jak chcą niektórzy, 
formacją paramilitarną, czego boją się także światowi 
skautmistrze. Sam słyszałem to z ust liderów świato-
wego i europejskiego skautingu w 1989 r., kiedy czy-
niliśmy starania o obecność w WOSM i WAGGGS. 
Aktywność militarna była skutkiem głębokiej forma-
cji etycznej, moralnej i objawiała się w różnych mo-
mentach naszej historii także wysiłkiem militarnym. 

Była naturalną konsekwencją miłości Boga, ojczyzny 
i bliźniego. Ta droga wiodła Andrzeja Małkowskiego 
przez „Eleuterię”, przez „Eleusis” i „Zarzewie”, a do-
piero potem przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”. Synteza tych wszystkich wartości i dążeń, 
dostrzeżenie tego niezwykłego i istotnego impera-
tywu, tego niezwykłego charyzmatu, którym tchnął 
właśnie Andrzej Małkowski, pozwala zrozumieć wie-
le dalszych losów polskiego harcerstwa. Szare Szeregi 
były przede wszystkim organizacją wychowawczą, 
a dopiero potem militarną. Świadczą o tym chociażby 
programy „Dziś – jutro – pojutrze” i „Młodzież”. Tak 
samo było w latach czterdziestych, pięćdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku. Charyzmaty Andrzeja 
Małkowskiego to także abstynencja i służba Bogu. Te 
3 najważniejsze charyzmaty Andrzeja Małkowskiego 
– patriotyzm, służba Bogu i abstynencja – legły 
u podstaw polskiego harcerstwa.

Ale trzeba też powiedzieć o czwartym, niezwy-
kłym charyzmacie, który przypieczętował całym 
swoim życiem Andrzej Małkowski. To było właśnie 
to, że harcerzem jest się „całym życiem”, jak to mó-
wią w przysiędze harcerze. To nie oznacza, że do 
końca życia, ale całym tchnieniem swego życia. Taki 
był Andrzej Małkowski we Lwowie, w Zakopanem, 
w Kanadzie, wszędzie tam, gdzie był, także w Monte 
Carlo, co harcerze znają z literatury. Takim był har-
cerzem. I chcemy, aby tacy byli harcerze dziś – nie 
tylko na zbiórce i na obozie harcerskim, ale przez 
24 godziny każdej doby.

Prostą konsekwencją takiej postawy był licz-
ny udział harcerzy w obronie Lwowa, w obronie 
Warszawy i wielu innych miejsc opisanych szczegól-
nie przez Władysława Nekrasza w książce „Harcerze 
w bojach”, obrazującej wysiłek militarny harcerstwa 
w latach 1914–1921. Tak jak inteligencja stawiło się 
ono i w roku 1920, i w 1939, stąd tak wielkie straty 
intelektualne i społeczne po Katyniu.

Taki był Andrzej Małkowski, taka była także 
jego małżonka Olga Drahonowska-Małkowska, któ-
ra była drużynową jednej z 3 pierwszych drużyn 
powstałych w maju 1911 r. Potem drużyny powstały 
w Zakopanem i w kolejnych miejscach. Po śmierci 
Andrzeja Małkowskiego wchodziła w skład ścisłe-
go kierownictwa Światowego Komitetu Skautek. 
Założyła szkołę pracy harcerskiej w Sromowcach. 
W czasie wojny była niezwykle aktywna, głównie 
w Wielkiej Brytanii. Po wojnie wróciła do Polski 
i samotnie mieszkała w Zakopanem. Była odwie-
dzana przez swoje harcerki i nielicznych druhów, 
szczególnie druha Kurowskiego i jego harcerzy 
z Mesznej, a także druha Leonharda z Krakowa, 
druha dbającego o zapis historii, badającego oko-
liczności katastrofy i zabiegającego o wznowienie 
w PRL książki o Andrzeju Małkowskim, co stało 
się w 1979 r.
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(senator sprawozdawca K. Wiatr)

Dokładnie 60 lat po śmierci Andrzeja Małkowskiego 
Olga Drahonowska-Małkowska zmarła w Zakopanem. 
Była ostra zima. Pogrzeb odbył się w Zakopanem. 
Władze nie wydały zgody na pochówek na cmenta-
rzu dla zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Przybyła 
nieliczna delegacja młodzieży z Mesznej i z Krakowa, 
niezawodne harcerki i syn Lutyk. Miałem zaszczyt być 
obecny na tym pogrzebie.

We wrześniu 1981 r. wzniesiono na cmentarzu 
w Zakopanem piękny pomnik dla uczczenia Andrzeja 
i Olgi Małkowskich. Przybyło bardzo wiele delegacji 
harcerskich z całej Polski. To był już czas przebu-
dzenia po wyborze Karola Wojtyły na papieża i po 
powstaniu Solidarności. To był także czas kręgów 
instruktorskich Andrzeja Małkowskiego.

Oczywiście przedstawiana przeze mnie uchwała 
ma być uchwałą rocznicową, historyczną, ale niezwy-
kle ważne jest jej przesłanie do całego społeczeństwa 
i młodego pokolenia. Czy harcerstwo jest dziś wierne 
idei Andrzeja i Olgi Małkowskich? Czy potrafi prze-
nieść tamte idee i ideały w trudny dzisiejszy czas 
– czas internetu, rosnącego dobrobytu, globalizacji, 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy, czas rezygnacji z wartości?

Andrzej Małkowski mówił całym swoim życiem 
o służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Rola dorosłego społe-
czeństwa jest taka, aby to dostrzec i aby to uszanować, 
tak aby siedzący tu młodzi ludzie mogli być z tego 
dumni i aby przekazali to swoim rówieśnikom, nieco 
młodszym harcerkom i harcerzom. Harcerstwo jest 
dziś bardzo potrzebne młodym ludziom i dorosłemu 
społeczeństwu. Jest potrzebne do tego, aby pokazać 
radosny świat, pełen wartości i służby, świat, który 
pozwala człowiekowi stawać się bardziej człowiekiem.

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie! To od was 
zależy, czy utrzymacie i przekażecie harcerski sztan-
dar kolejnym pokoleniom, czy harcerstwo przetrwa 
jako autentyczny ruch wychowawczy, czy będzie wier-
ne wartościom, w tym wartościom chrześcijańskim, 
o których mówił Andrzej Małkowski, czy nie będzie 
odtwarzaniem przeszłości, ale autentycznym, moc-
nym intelektualnie i dojrzałym pedagogicznie ruchem, 
odczytującym znaki czasu w postaci nowych zadań, 
nowych wyzwań i nowych form działania, czy harcer-
ski sztandar przetrwa i czy będzie powiewał wysoko.

Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się z harcerza-
mi. Wytyczał im zadania i wspierał ich wysiłki. Warto 
wspomnieć spotkanie na Jasnej Górze w 1983 r., 
w Tarnowie w 1987 r., a także na Westerplatte 
w 1987 r. Dał też harcerstwu patrona, bł. phm. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego.

Należy zrozumieć kod kulturowy młodych i ubo-
gacać go każdego dnia, nawet gdy nikt tego nie wy-
maga i gdy to bardzo kosztuje. Ale to, co kosztuje, 

ma prawdziwą wartość, jeśli jest mądre. Nikt za was, 
Druhny i Druhowie, tego nie zrobi. My możemy wam 
tylko pomóc. Po to jest ta uchwała.

Bardzo proszę o jej podjęcie. Teraz odczytam jej 
tekst.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 100. 
rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocz-
nicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

W dniu 15 stycznia 2019 roku mija 100. roczni-
ca śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznica 
śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej – wybit-
nych twórców polskiego harcerstwa.

Andrzej Małkowski jest legendarnym twórcą har-
cerstwa, które powstało z połączenia założeń skau-
tingu i polskich idei niepodległościowych. W 1909 
roku otrzymał zadanie przetłumaczenia podręcz-
nika skautowego napisanego przez Roberta Baden-
Powell’a „Scouting for Boys”. Jednocześnie Andrzej 
Małkowski położył podwaliny istotnego wzbogacenia 
skautingu – służba Bogu, Polsce i bliźnim stała się 
najważniejszą osią ideową harcerstwa.

W maju 1911 roku powstają pierwsze drużyny 
harcerskie. Andrzej Małkowski wchodzi w skład 
pierwszej Komendy Skautowej. Od jesieni tego roku 
Małkowski wydaje „Skauta”, zyskującego niezwykłą 
poczytność. Inicjuje powstanie wielu drużyn i środo-
wisk harcerskich. W 1913 roku organizuje wyjazd pol-
skiej grupy na III Wszechbrytyjski Zlot Skautowy do 
Birmingham, gdzie otrzymuje od Baden-Powell’a me-
dal „Za Zasługi”. Tego samego roku bierze ślub z Olgą 
Drahonowską i przenoszą się do Zakopanego. Tworzą 
tam silny ośrodek harcerski.

Po wybuchu I wojny światowej wstępu-
je do Legionów Polskich. Po próbie utworzenia 
Rzeczypospolitej Podhalańskiej musi opuścić 
Zakopane i udaje się do Anglii, a potem do Stanów 
Zjednoczonych. Tam zakłada drużyny skautowe 
wśród Polonii. W grudniu 1916 roku wstępuje do woj-
ska w Kanadzie. W listopadzie 1918 roku zostaje prze-
niesiony do armii generała Józefa Hallera. Wysłany 
w misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie 
do generała Lucjana Żeligowskiego ginie w nocy z 15 
na 16 stycznia 1919 roku. Statek «Chaouia», którym 
płynął, wpadł na minę i zatonął w pobliżu Cieśniny 
Messyńskiej.

Olga Drahonowska była drużynową III Lwowskiej 
Drużyny Skautek im. Emilii Plater, jednej z trzech 
pierwszych drużyn powstałych w maju 1911 roku. Po 
wojennej tułaczce przez Kanadę, Francję, Szwajcarię 
i Anglię wraz z synem Lutykiem wraca do Polski 
w 1921 roku. W Polsce oddaje się działalności har-
cerskiej.

W 1924 roku jest komendantką Zlotu Harcerek 
w Świdrze pod Warszawą, a następnie polskiej dele-
gacji na III Światową Konferencję Skautek w Anglii. 
W 1925 roku zakłada Szkołę Pracy Instruktorskiej 



63
71. posiedzenie Senatu w dniu 24 stycznia 2019 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego

(senator sprawozdawca K. Wiatr) „Harcerki i harcerze w najtrudniejszych chwilach 
historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdali egzamin 
z patriotyzmu i postaw obywatelskich.

Chcemy, aby kolejne pokolenia polskich harcerek 
i harcerzy kontynuowały dzieło założycieli harcer-
stwa w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim, a cała 
młodzież kierowała się patriotyzmem i służbą dru-
giemu człowiekowi. Zadanie to jest wciąż bardzo 
aktualne i wciąż bardzo trudne. Pomocą w wyzwala-
niu pozytywnych emocji i energii dla podejmowania 
wyzwań są nasi wspaniali poprzednicy – bezintere-
sowni, pracowici, oddani potrzebującym i Narodowi, 
nowocześni i wierni najwyższym wartościom.

Mamy nadzieję, że przez wiele kolejnych lat 
harcerstwo będzie ważnym punktem odniesienia 
dla młodych w podejmowaniu życiowych decyzji, 
wyzwaniem i polem służby dla naszego Narodu 
i Państwa.

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

Bardzo proszę Wysoką Izbę o podjęcie tej uchwały.
A na koniec chciałbym jeszcze przedstawić 

krótki cytat z książki o Andrzeju Małkowskim 
autorstwa Aleksandra Kamińskiego, autora zna-
nych nam „Kamieni na szaniec”, które powstały 
w 1944 r. Wcześniej, w 1942 r., Andrzej Kamiński 
napisał na zlecenie Komendy Głównej AK książkę 
„Wielka gra”. Był redaktorem naczelnym „Biuletynu 
Informacyjnego” Komendy Głównej AK, ukazują-
cego się co tydzień w nakładzie ponad 45 tysięcy 
egzemplarzy. Twórca metodyki zuchowej, profesor, 
pedagog. W roku 1934 napisał książkę o Andrzeju 
Małkowskim. W roku 1979 wydano wersję rozsze-
rzoną, uzupełnioną o materiały i zdjęcia Bolesława 
Leonharda z Krakowa. W ostatnich słowach książki 
tak się zwraca: „Druhu Andrzeju! Przebacz, że niepo-
kojem zakłócam Twój spoczynek. Że Cię wyrywam 
z wieczności. Ale nadarza się sposobność spełnienia 
dobrego uczynku: musisz się ukazać rzeszom tych, 
którzy o Tobie słyszeli, lecz nie znają Ciebie, a także 
i tym, którzy o Tobie nic nie wiedzą. Aby Cię ujrzeli. 
A ujrzawszy – poznali i umieścili w swych sercach. 
Ciebie, który byłeś pierwszym polskim harcerzem. 
Który byłeś żołnierzem polskim przechodzącym obok 
małości zrodzonej z niewoli, z oczyma zapatrzonymi 
w Orła Białego, broniącego wszystkich mówiących 
polską mową. Który byłeś wcieleniem idei braterstwa 
wśród ludzi. Który byłeś nieustannym kowalem swe-
go charakteru. Który byłeś zawsze gotów pełnić służ-
bę. Który byłeś mistrzem w pracy szarej i mistrzem 
w pracy porywającej. Którego życie było nieustannym 
tętnem krwi. A ukazując się takim, jakim byłeś, speł-
nisz – wierzę – jeszcze jeden czyn: tchniesz prawość 
i rozmach w serca pragnące dążyć Twymi tropami”. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

i Pracy Harcerskiej w Sromowcach Wyżnych. 
W 1927 roku jako jedna z niewielu otrzymuje godność 
Harcmistrzyni Rzeczypospolitej. W 1932 roku pro-
wadzi VII Światową Konferencję Skautek na Buczu 
w Górkach Wielkich i tam zostaje jednomyślnie wy-
brana do Komitetu Światowego Skautek. Jest także 
skautową delegatką w Komitecie Opieki nad Dziećmi 
i Młodzieżą w Lidze Narodów.

Na początku II wojny światowej opuszcza Polskę 
i udaje się do Wielkiej Brytanii. Tam zakłada Dom 
Dziecka Polskiego. W 1942 roku powołana do władz 
ZHP, zostaje przewodniczącą Komitetu Naczelnego 
ZHP na czas wojny. W 1961 roku wraca do Polski 
i osiada na stałe w Zakopanem. Umiera 15 stycznia 
1979 roku.

W czasach PRL postaci Andrzeja i Olgi 
Małkowskich były zakazane i wykreślone z prze-
strzeni publicznej. Zakazywano wszelkich upamięt-
nień i nadawania ich imion drużynom. Osiągnięciem 
i radością stawało się każde przemycenie powstania 
tablicy pamiątkowej lub druk ulotki czy broszury. 
W 1968 roku kardynał Karol Wojtyła po raz pierw-
szy odprawił uroczystą mszę świętą w kościele świę-
tej Anny w Krakowie w rocznicę śmierci Andrzeja 
Małkowskiego i stało się to tradycją trwającą do dziś. 
Olga po powrocie do Polski żyła w zapomnieniu 
w Zakopanem, a kiedy zmarła, władze nie pozwoliły 
na pogrzeb na Cmentarzu Zasłużonych w Zakopanem. 
Dopiero w roku 1980 po powstaniu „Solidarności” po-
wstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego, przywracając do publicznej pamięci 
postać założyciela harcerstwa. We wrześniu 1981 roku 
przeniesiono Olgę do głównej alei Nowego Cmentarza 
w Zakopanem i zezwolono na wzniesienie pomnika. 
Stan wojenny zdelegalizował Kręgi Małkowskiego. 
Pozostała harcerska konspiracja, nawiązująca do 
wysiłków niepodległościowych Andrzeja i Olgi. 
Nadanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 11 listopada 2018 roku Orderów Orła Białego 
Andrzejowi i Oldze Małkowskim przywraca w pełni 
Ich wspaniałe postaci młodemu pokoleniu i całemu 
społeczeństwu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 
pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybit-
nych twórców polskiego harcerstwa. Senat czyni to 
pełen uznania dla działalności polskiego harcerstwa, 
dla jego wartości wychowawczych, które od ponad stu 
lat kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń 
polskiej młodzieży w duchu służby i braterstwa”.

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. Bardzo proszę o prowadze-
nie rozmów poza salą. To przeszkadza. Przepraszam 
bardzo, Panie Senatorze.)
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…oraz szefa Kancelarii Sejmu, panią Agnieszkę 
Kaczmarską. Witamy panią minister. (Oklaski)

Przypominam, że projekt został wniesiony przez 
grupę senatorów. Zawarty jest w druku nr 1062, 
a sprawozdanie – w druku nr 1062 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Jana Żaryna, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku Sejmu! Szanowna Pani Dyrektor!
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Minister…)
Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. Panie Senatorze Dobrzyński, 
proszę usiąść spokojnie i już nie mówić.)

Bardzo dziękuję.
Miło mi przedstawić państwu sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w set-
ną rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego. Za chwilę ten projekt państwu 
przeczytam. Zanim jednak to się stanie, pozwolą 
państwo, opatrzę go małym komentarzem.

Otóż mamy w historii Polski takie rocznice, które 
wywołują u nas zbiorowy, słuszny zresztą, dreszcz 
emocji tożsamościowej – choćby niedawno obcho-
dzona kolejna rocznica wybuchu tragicznego w skut-
kach, ale jakże wzniosłego jednocześnie, powstania 
styczniowego. Wiemy, że tego typu wydarzenia jak 
historyczne powstanie styczniowe do dzisiaj nas w ja-
kiejś mierze konstytuują. I mamy takie wydarzenia 
w naszej historii, które trzeba wydobywać na światło 
dzienne, bo ich waga jest nie mniej istotna, a gdzieś 
te rocznice być może pogubiliśmy i nie wpływają one 
tak na naszą tożsamość. Wydaje mi się, że do takich 
właśnie rocznic zdecydowanie należy ważna roczni-
ca wydarzeń, które miały miejsce w końcu stycznia 
1919 r. i na początku lutego tego samego roku.

Otóż 26 stycznia 1919 r., zgodnie z zobowią-
zaniem podjętym przez poprzedni rząd Jędrzeja 
Moraczewskiego i następny rząd, zjednoczony, 
Ignacego Jana Paderewskiego, odbyły się wybory do 
parlamentu, do Sejmu Ustawodawczego. Te wybory 
styczniowe miały – łącznie z poprzednią decyzją mar-
szałka Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa 
z 16 stycznia 1919 r. o ustanowieniu rządu Ignacego 
Jana Paderewskiego – bardzo ważne podwójne zna-
czenie polityczne. Proszę państwa, jesteśmy Izbą jak 
najbardziej polityczną i powinniśmy mieć świado-
mość, co tak naprawdę te 100 lat temu się stało. Otóż 
te 2 daty, 16 stycznia i 26 stycznia, te 2 wydarzenia 
– powstanie rządu Paderewskiego i wybory do Sejmu 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu se-

natorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania również pana senatora 
Kazimierza Wiatra.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję państwa, że nikt z państwa senatorów 

nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja 
Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi 
Drahonowskiej-Małkowskiej.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Informuję, że głosowało 72 senatorów, wszyscy 

zgodnie byli za. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci 
Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi 
Drahonowskiej-Małkowskiej. (Oklaski)

Bardzo proszę panią Krystynę Małkowską-Żabę, 
wnuczkę Olgi i Andrzeja Małkowskich, o podejście do 
stołu prezydialnego. Chciałbym pani wręczyć uchwałę.

(Marszałek wręcza uchwałę pani Krystynie 
Małkowskiej-Żabie, wnuczce Olgi i Andrzeja 
Małkowskich) (Oklaski)

Dobrze, dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do 
godziny 10.00.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 40  
do godziny 10 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu pana marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
– Panie Marszałku, serdecznie witamy… (Oklaski) 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) Jana Paderewskiego, oraz innych jakże wspaniałych 
Polaków zasłużonych w dziele odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Ale inauguracja tegoż Sejmu 
Ustawodawczego po 123 latach utraty niepodległości 
tak naprawdę miała miejsce dzień wcześniej, 9 lute-
go. Gdzie? Oczywiście tam, gdzie jest prawo wyższe 
niż prawo stanowione, tzn. prawo Boże – w katedrze 
warszawskiej. Arcybiskup warszawski Aleksander 
Kakowski, gospodarz miejsca, przyjął posłów Sejmu 
Ustawodawczego, a abp Józef Teodorowicz, notabene 
poseł na Sejm Ustawodawczy, jeden z 35 kapłanów, 
którzy w nim zasiedli, przyjął od parlamentarzystów 
przysięgę. To pierwszy i ostatni w naszych dziejach 
przykład tego, że posłowie ślubowali przed bożym 
ołtarzem w katedrze warszawskiej. To też jest pewien 
znak, do którego warto się odwoływać, jeżeli jako par-
lamentarzyści chcemy mieć sumienia jak najczystsze 
– a powinniśmy i chcemy o to, rzecz jasna, wszyscy 
zabiegać. To jest pewna tradycja polska, w którą, mam 
nadzieję, wpisujemy się jako Senat Rzeczpospolitej 
także dziś. Mam też nadzieję, że z tego przesłania pły-
nącego z powstania Sejmu Ustawodawczego i z począt-
ków jego funkcjonowania będziemy czerpać naukę.

A teraz przedstawię treść projektowanej uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego.

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała nie-
podległość po 123 latach zaborów. Jedną z pierw-
szych decyzji władz II Rzeczypospolitej, na czele 
z Tymczasowym Naczelnikiem Państwa Józefem 
Piłsudskim, było ogłoszenie wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego, które – na terenach podległych wła-
dzy centralnej w Warszawie – odbyły się 26 stycznia 
1919 r. (wraz z przejmowaniem przez Polskę kolejnych 
terytoriów wybory uzupełniające odbywały się aż do 
marca 1922 r.). Ordynacja była wyjątkowo demokra-
tyczna, pięcioprzymiotnikowa, przyznająca kobietom 
bierne i czynne prawo wyborcze. Średnia frekwencja 
sięgała 75%, a na terenach zamieszkałych wyłącznie 
przez Polaków dochodziła nawet do 95%. Stanowiło 
to dowód, że Polacy akceptują istnienie własnego 
państwa, niepodległego i demokratycznego. W wy-
borach do Konstytuanty najwięcej głosów zdobyła 
Narodowa Demokracja, której listę (nr 10) otwierały 
znane i cenione powszechnie nazwiska: Ignacego 
Jana Paderewskiego, premiera ówczesnego rządu, 
i Romana Dmowskiego, delegata Polski Odrodzonej 
na trwającą od połowy stycznia 1919 r Konferencję 
pokojową w Paryżu. Niezwykłością była obecność 
w ławach poselskich 8 kobiet, posłanek reprezentują-
cych partie prawicowe, ludowe i socjalistyczne, oraz 
aż 35 kapłanów, głównie zasłużonych społeczników.

Pierwsze posiedzenie izby poprzedziła uroczysta 
msza święta odprawiona 9 lutego 1919 r. w katedrze 
pod przewodnictwem arcybiskupa warszawskiego 

Ustawodawczego – wiążą się z najważniejszym prze-
kazem. Z jednej strony świat – tzn. ówcześnie rzą-
dzący światem politycy, którzy spotkali się w połowie 
stycznia w Paryżu i rozpoczęli obrady wersalskie 
– ten świat, który wygrał I wojnę światową, uznał 
państwo polskie za niepodległe i suwerenne. Z drugiej 
strony 26 stycznia odbyły się wybory, a skutek tych 
wyborów oznaczał, że naród polski wybrał państwo 
polskie. To była dużo poważniejsza decyzja, bo nie 
była ona związana z decyzją zewnętrzną, decyzją mo-
carstw. Oczywiście tamta też była ważna, ale gdyby 
Polacy nie chcieli mieć własnego państwa, nikt by 
nie był w stanie nam go ofiarować, bo nie miałoby to 
najmniejszego sensu.

W dniu 26 stycznia 1919 r. naród polski poszedł 
do wyborów i tam, gdzie okręgi wyborcze składały 
się w przeważającej mierze z Polaków… Mieliśmy 
oczywiście napięcia z mniejszościami, w sumie 5 wo-
jen prowadziliśmy w latach 1919–1921, w tym przede 
wszystkim z sąsiadami, ale proszę sobie wyobrazić, 
że tam, gdzie w okręgach wyborczych byli Polacy, 
frekwencja wyborcza sięgała 95%. Aż 95% Polaków 
poszło do wyborów 26 stycznia 1919 r., w ten sposób 
dowodząc, że Polacy chcą mieć państwo polskie, żyć 
w państwie polskim po 123 latach niewoli.

Ten dowód patriotyzmu, ale przede wszystkim 
dowód świadomości narodu, który ma prawo do po-
siadania własnego państwa, spowodował, że Sejm 
Ustawodawczy, który na mocy tych wyborów został 
wybrany – w projekcie uchwały, który za chwilę będą 
czytał, są szczegóły dotyczące tego procesu – być może 
jak żaden inny parlament w dziejach Polski w idealny 
sposób odzwierciedlał autentyczne poglądy narodu 
polskiego. Jeżelibyśmy szukali gdzieś wzorca pol-
skiego parlamentaryzmu – a przecież chcielibyśmy, 
żeby nie tylko pięćdziesiąt parę czy 60% Polaków szło 
do wyborów, tylko właśnie 95% – to tam, w Sejmie 
Ustawodawczym, odnaleźlibyśmy punkt odniesienia. 
Tam znaleźlibyśmy ten patriotyczny naród polski, któ-
ry powiedział państwu polskiemu „tak”. I w związku 
z tym Sejm Ustawodawczy, który rozpoczął swoje 
rządy w Polsce 9 i 10 lutego, jest tym sejmem, któ-
ry powinien być dla nas pewnego rodzaju wzorcem, 
który powinien być honorowany, tak jak powinien być 
honorowany przez Polaków naród polski. My sami 
powinniśmy mieć w sobie dumę i poczucie godności.

Zanim odczytam ten projekt uchwały, mam jesz-
cze 1 uwagę, o której nie mogę nie powiedzieć. Będzie 
jeszcze o tym mowa, ale chcę to szczególnie podkre-
ślić. Mianowicie inauguracyjne posiedzenie Sejmu 
Ustawodawczego odbyło się 10 lutego. Otworzył je 
oczywiście naczelnik państwa Józef Piłsudski, wy-
stępując w obecności premiera czy, jak wówczas 
mówiono, prezydenta Rady Ministrów, Ignacego 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu 
i wolności obywatelskich.

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

Bardzo państwa proszę o przyjęcie tegoż projektu 
uchwały, rzecz jasna przyjęcie jednogłośne. Mam 
nadzieję, że chcemy się, rzecz jasna, wpisywać w tę 
piękną tradycję tych wybitnych ludzi, którzy wówczas 
zasiedli w ławach Sejmu Ustawodawczego. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora Jana 
Żaryna.

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

Otwieram dyskusję.
Pan senator marszałek Bogdan Borusewicz. 

Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powinniśmy pamiętać o historii naszego nowo-

czesnego parlamentaryzmu. To bardzo ważne, że mó-
wimy o pierwszym po rozbiorach Sejmie wybranym 
w 5-przymiotnikowym głosowaniu. To miało miejsce 
w czasie, kiedy faktycznie granice Polski nie były 
jeszcze ustalone. Wybory odbyły się tam, gdzie to 
było możliwe. Ale istotne jest to, że Polska odrodzo-
na poszła szlakiem demokracji. Później, pod koniec 
lat dwudziestych, nieco się to zmieniło. Ale wtedy, 
kiedy Rzeczpospolita się odradzała, nie było żadnych 
dyskusji o tym, jaki ma być ustrój, ponieważ wszyscy 
stali na stanowisku, że ustrój muszą ustalić obywatele 
poprzez swoich przedstawicieli. I dobrze, że pamięta-
my, dobrze, że jest projektowana ta uchwała. Myślę, 
że będziemy pamiętać… Powinniśmy pamiętać także 
o następnych wyborach i następnym Sejmie, który też 
odegrał niezmiernie ważną rolę.

Ja oczywiście popieram tę uchwałę. Ale autor 
projektu uchwały, że tak powiem, nachylił się tylko 
w jedną stronę. Otóż jest tutaj zdanie: w wyborach do 
Konstytuanty najwięcej głosów zdobyła Narodowa 
Demokracja, której listę, nr 10… itd., itd. Ja bym to 
zaakceptował, gdyby autor wspomniał także o innych 
ugrupowaniach. A byli tam ludowcy, byli socjaliści. 
Uważam, że w uchwale takiego nachylenia w kierun-

Aleksandra Kakowskiego z udziałem najwyższych 
władz i wybranych posłów. Na zakończenie homilii 
arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef 
Teodorowicz, także poseł, odebrał od wszystkich ze-
branych uroczyste ślubowanie poselskie.

10 lutego 1919 r. zebrał się w Warszawie w gmachu 
przy ulicy Wiejskiej, po 127 latach przerwy, parlament 
wolnej i suwerennej Polski. Podczas wzruszającego 
przemówienia inauguracyjnego Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski zwrócił się do narodu: „W tej godzinie 
wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, 
że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który 
znowu będzie domu swego ojczystego jedynym pa-
nem i gospodarzem”.

Sejm Ustawodawczy obradował w okresie od 
10 lutego 1919 r. do 27 listopada 1922 r. pod prze-
wodnictwem marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego. 
W tym czasie uchwalił tzw. Małą Konstytucję i kon-
stytucję marcową 1921 r. oraz podczas 342 posiedzeń 
plenarnych uchwalił 571 ustaw. Pracowitość parla-
mentarzystów przejawiała się uczestnictwem w po-
siedzeniach komisji i liczbą zgłaszanych interpelacji, 
których złożono 6869.

Głównym celem Sejmu Ustawodawczego było 
scalenie ziem polskich od ponad 100 lat funkcjo-
nujących pod reżimem w sumie pięciu porządków 
prawnych oraz unifikacja i kodyfikacja prawa stale 
powiększającego się – za sprawą wygranych wojen, 
powstań i postanowień traktatu wersalskiego – te-
rytorium państwa polskiego. Inną równie ważną 
misją było niwelowanie skutków olbrzymiej zapaści 
gospodarczej wywołanej I wojną światową, a także 
modernizacja państwa w celu wzmacniania naszej 
suwerenności kontestowanej przez najbliższych są-
siadów. Posłowie odznaczali się dużą wrażliwością 
społeczną, ustanawiając prawa obciążające wpraw-
dzie budżet państwa, ale jednocześnie wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom najszerszych warstw spo-
łeczeństwa polskiego (w zakresie m.in. szkolnictwa 
powszechnego, ubezpieczeń chorobowych, 8-go-
dzinnego dnia pracy w przemyśle i handlu czy prawa 
do wypoczynku). Praca tego parlamentu odbywała 
się w wyjątkowo niesprzyjających warunkach, gdyż 
w latach 1918–1921 Polska prowadziła kolejne wojny 
i powstania, walcząc z pięcioma wrogami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając pa-
triotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu 
Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu pol-
skiego podziękowanie za przyczynienie się do od-
budowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz 
z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem 
pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży 
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(senator B. Borusewicz) wotne dla robotników, co też było zupełnym novum 
w realiach ówczesnej Europy. Ale akurat ten kieru-
nek myślenia został wypracowany jeszcze w Radzie 
Regencyjnej, która to rada – o niej stosunkowo mało 
mówimy, ponieważ ona działała głównie przed 11 li-
stopada 1918 r. – poprzez różne zespoły, departamenty, 
jakie w niej były, właściwie wypracowała założenia 
konstytucyjne, założenia prawne, założenia odnoszące 
się do różnych obszarów życia publicznego. I z tego 
dorobku późniejsi premierzy, późniejsi parlamenta-
rzyści, elita polityczna po prostu korzystała, mając 
wypracowane gotowe wzorce i gotowe programy. Tak 
że ten element jest niezwykle doniosły.

Chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedno. 
Wysoka Izbo, w toku prac nad konstytucją marcową 
– co jest ciekawe, bo ten element się powtarza i można 
powiedzieć, że historia jest nauczycielką życia – ów-
czesna lewica, która była w Sejmie Ustawodawczym, 
już wówczas postulowała likwidację Senatu, postulo-
wała, żeby z konstytucji marcowej wykreślić Senat. 
Przypominam o tym, ponieważ dyskusja na temat 
roli, obecności Senatu jako jednego z fundamentów, 
podstaw ustrojowych państwa polskiego przez ostat-
nie prawie 100 lat nieustannie nam towarzyszy.

Chciałbym na koniec jeszcze wspomnieć, że w tych 
wyborach wybrano 394 posłów, z czego… Ten sys-
tem wyborczy był dosyć skomplikowany, dlatego że 
nie były utrwalone granice państwa polskiego. To 
wszystko się odbywało w sytuacji niejasnego statusu 
Wielkopolski i szeregu ziem, które finalnie, ostatecznie 
po 1922 r. weszły w skład i stały się integralną czę-
ścią II Rzeczypospolitej. A więc faktycznie te wybory 
przebiegały przede wszystkim w dawnym Królestwie 
Polskim i w Galicji. W wyniku tych wyborów wy-
brano 394 posłów, z czego 36% posłów reprezen-
towało Narodową Demokrację, 15% posłów – PSL 
„Wyzwolenie”, 12% posłów – PSL „Piast”, 9% posłów 
– Polską Partię Socjalistyczną. Oczywiście do tego 
Sejmu weszły również inne mniejsze ugrupowania. 
Tak że można powiedzieć, że ten Sejm Ustawodawczy 
charakteryzowała pewna równowaga, ponieważ fak-
tycznie ułożyło się tak, że mniej więcej 1/3 mandatów 
miała lewica, 1/3 to było coś, co określilibyśmy mia-
nem centrum, i 1/3 mandatów miała prawica. Stąd kon-
stytucja marcowa, która była niezwykle nowoczesna, 
która była jednak pewnym elementem kompromisów 
politycznych i wypośrodkowania różnych tendencji, 
była niezwykle dobrą i nowoczesną konstytucją jak 
na realia ówczesnej Europy.

Mam nadzieję, że uchwała jak najszybciej zostanie 
podjęta. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

ku jednego tylko ugrupowania być nie powinno. I dla-
tego składam poprawkę o wykreślenie tego zdania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku Senatu! Panie Marszałku Sejmu! 

Pani Minister! Wysoka Izbo! Szanowni Zebrani!
Chciałbym bardzo podziękować panu senatorowi 

prof. Janowi Żarynowi za tę inicjatywę. Uważam, że 
ona nie tylko wpisuje się w kalendarium 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i poka-
zuje, jaki to był skomplikowany i długofalowy proces, 
trwający od zakończenia I wojny światowej, zanim 
doszło do ukonstytuowania się, zatwierdzenia granic, 
stworzenia organów państwa. Podjęto wtedy inte-
grację ziem polskich, które pozostawały pod różny-
mi systemami administracyjnymi, bo przecież były 
w przeszłości pod różnymi zaborcami. Samo scalenie 
linii kolejowych, traktów to była gigantyczna praca.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, czego siłą rze-
czy w tej uchwale nie można podkreślać, ponieważ 
dotyczy ona konkretnego wydarzenia, czyli wybo-
rów, w ogóle tego Sejmu Ustawodawczego i 100-lecia 
jego pierwszego posiedzenia. A chciałbym zwrócić 
uwagę na to, o czym wspominał pan prof. Żaryn, 
a mianowicie na ordynację, która została wprowa-
dzona. Otóż postanowieniem, dekretem ówczesne-
go rządu Moraczewskiego z 28 listopada przyjęto 
rozwiązania, o których była mowa. Mianowicie, po 
pierwsze, przyjęto takie rozwiązanie, że wybory mają 
być 5-przymiotnikowe, a więc powszechne, równe, 
bezpośrednie, tajne i proporcjonalne. Po drugie, cho-
dziło o powszechność – przyjęto, że każdy obywatel 
Polski, bez względu na płeć, ukończywszy 21 lat, ma 
bierne prawo wyborcze. Wysoka Izbo, po raz pierw-
szy w Europie kobiety uzyskały w 1918 r. – bo ten 
dekret jest z 1918 r. – powszechne prawo wyborcze. 
Przypomnę, że w niektórych dzisiejszych krajach 
członkowskich Unii Europejskiej stało się tak na prze-
łomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. To poka-
zuje, jak nowoczesna była myśl, która przyświecała 
ojcom naszej niepodległości.

Ponadto chciałbym podkreślić, że przed samymi 
wyborami do Sejmu Ustawodawczego przyjęto rów-
nież regulację chociażby o 46-godzinnym tygodniu 
pracy, co było w ogóle zupełną nowością w tamtych 
realiach. To znaczyło, że był 8-godzinny dzień pracy 
i tzw. angielska sobota z 6-godzinnym dniem pracy. 
Przyjęto również powszechne ubezpieczenia zdro-
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Senator Jan Żaryn:
Panowie Marszałkowie! Wysoka Izbo!
Ja bardzo apeluję oczywiście do pana marszałka 

Borusewicza i do pana senatora Jana Rulewskiego, 
żeby panowie wycofali te poprawki, co najmniej z kil-
ku powodów.

Jeśli chodzi o poprawkę pana marszałka 
Borusewicza, to moją prośbę kieruję z takim oto 
uzasadnieniem, że z faktami nie powinniśmy dys-
kutować, a już na pewno nie powinniśmy dysku-
tować z nimi w związku z ewentualnymi swoimi 
innymi preferencjami ideowo-historycznymi – do 
których każdy z nas ma oczywiście równe prawo, 
ja do swoich, pan marszałek do swoich. Ale nieza-
leżnie od tej równości istnieje faktografia. Jeżeli 
ktokolwiek w 1919 r. wygrał wybory, to wygrała 
je Narodowa Demokracja, czego miarą była przede 
wszystkim jedna z pierwszych decyzji Sejmu 
Ustawodawczego, czyli wybór marszałka Sejmu 
Wojciecha Trąmpczyńskiego, jednego z liderów tegoż 
obozu politycznego, co z kolei wiązało się z bardzo 
ścisłym współdziałaniem w Sejmie Ustawodawczym, 
choć oczywiście nie na wszystkich frontach, właśnie 
Narodowej Demokracji z najsilniejszą partią centrum, 
czyli PSL „Piast” z Wincentym Witosem. Powód tej 
koegzystencji intelektualno-politycznej był bardzo 
poważny – i Narodowi Demokraci, i Wincenty Witos 
wyprowadzili swoje myślenie o Polsce z tej samej 
organizacji, która nazywała się Liga Narodowa i która 
działała w okresie rozbiorów. Wydaje mi się, że kon-
tynuowanie wywodu historycznego nie ma tu sensu. 
Dodam, że jest jeszcze drugi ważny dla mnie powód. 
Otóż PPS… Ta partia przegrała te wybory, w odróż-
nieniu od PSL „Wyzwolenie”, które także może być 
uznane za ewentualnego zwycięzcę.

Miarą podkreślenia w tym zdaniu tych 2 nazwisk, 
i Paderewskiego, i Dmowskiego, jest to, iż właśnie 
chciałem połączyć… Starałem się państwu to powie-
dzieć, że należy łączyć ze sobą te 2 jednoczesne uzna-
nia. Z jednej strony chodzi o to wspominane uznanie 
międzynarodowe, a to była wielka zasługa tych 2 po-
staci, Paderewskiego i Dmowskiego. Byliśmy zwy-
cięzcami I wojny światowej i staliśmy się uczestnikami 
kongresu wersalskiego jako zwycięzcy, a nie jako prze-
grane państwo. Uprzejmie informuję, że jest to bardzo 
duża różnica, jak przecież wszyscy doskonale wiemy. 
I to naród polski po prostu docenił w tychże wyborach, 
był tego świadomy. A z drugiej strony jest właśnie to 
uznanie wewnętrzne, tzn. naród polski orzekł, że chce 
żyć we własnym, niepodległym państwie. To jest moim 
zdaniem bardzo ważna konstatacja.

Na marginesie – oczywiście proszę nie traktować 
tego jako zarzutu, bo każdy wówczas miał do tego 
prawo – trzeba sobie powiedzieć, że nosicielami war-
tości demokratycznych w Sejmie Ustawodawczym, 

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Panowie Marszałkowie! Wysoka 
Izbo!

Rzeczywiście istnieje potrzeba podjęcia prac nad 
tą uchwałą. Dla mnie wspomnienie tamtego Sejmu 
Ustawodawczego wiąże się przede wszystkim z fak-
tem, że Polska stała się, a do tamtej pory nigdy nie 
była, państwem republikańskim, państwem wszyst-
kich ludzi równych, bez stanów, bez charyzmatu krwi, 
nawet kapłaństwo uzyskało w Sejmie takie samo 
prawa jak wszyscy inni. Satysfakcję budzi fakt, że 
rzeczywiście ten Sejm odznaczał się wrażliwością 
społeczną i wprowadził wówczas rzadkie ustawo-
dawstwo dotyczące czasu pracy, podkreślenia roli 
związków zawodowych, a także wolnych od handlu 
niedziel, co w Polsce tak naprawdę zostało dopiero 
niedawno częściowo, ułamkowo wprowadzone. Rola 
kobiet, równość kobiet dopełniają istoty tej ważnej, 
nie tylko ustrojowej, ale i cywilizacyjnej rewolucji, 
jaką zadekretował Sejm Ustawodawczy.

Niemniej jednak zwrot w końcowej fazie projektu 
uchwały, który przytoczę, tj. „jednocześnie, czując się 
wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukceso-
rem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży 
ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu 
i wolności obywatelskich”, wydaje mi się na wyrost. 
Nie znajduje to potwierdzenia ani w opinii publicznej, 
gdzie nasze notowania bynajmniej nie sięgają tego po-
ziomu, jaki chyba miał miejsce w tamtych czasach… 
A na pewno frekwencja w wyborach, jak tu słusznie 
podkreślona, daleko odbiega od tego, co wówczas mia-
ło miejsce – a zatem należy się temu swoiste uznanie.

Dlatego uważam, że zwrot „stoi na straży ciągło-
ści bogatej tradycji” jest nieuzasadniony. Proponuję 
go skreślić, mając również na uwadze własne do-
świadczenia, bo uważam, że wokół parlamentaryzmu 
w Polsce panuje nie najlepsza atmosfera. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Składam taką poprawkę.)
Panie Senatorze, ale proszę sformułować…
(Senator Jan Rulewski: Skreślić słowo „bogatej”…)
Ale, Panie Senatorze, poprawka musi być zgłoszo-

na na piśmie. Nie można ustnie zgłaszać poprawek.
(Senator Janina Sagatowska: Na piśmie i podpi-

sana.)
I musi być podpisana.
(Senator Jan Rulewski: Ja to wiem, Panie 

Marszałku.)
To na razie nie ma poprawki. Dobrze. Dziękuję 

bardzo.
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.
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(senator J. Żaryn) ki i pruski, ale mieliśmy również prawodawstwo 
w postaci kodeksu napoleońskiego, który obowią-
zywał w dawnym zaborze rosyjskim, i ustawodaw-
stwo węgierskie, które obowiązywało na pograniczu 
Polski i Węgier. I te właśnie osoby, skupione w tejże 
Komisji Kodyfikacyjnej, były autorami kodeksów 
– i kodeksu karnego, i kodeksu cywilnego, i kodek-
su handlowego, które uchodziły w owym czasie za 
jedne z najbardziej nowoczesnych i postępowych ko-
dyfikacji. Prof. Makarewicz, profesor Uniwersytetu 
Lwowskiego, był autorem kodeksu karnego, Ernest 
Till i Allerhand byli autorami kodeksu handlowe-
go. Mieliśmy też wybitnych prawników, chociażby 
Fryderyka Zolla, którzy przyczynili się do powstania 
kodeksu cywilnego.

Chciałbym również podkreślić, że nasza konstytu-
cja marcowa była jedną z najbardziej nowoczesnych 
konstytucji. Przewidywała odpowiedzialność pań-
stwa za błędy popełnione przez jego funkcjonariu-
szy, co wtedy było rzadkością. To, czym my się dzi-
siaj szczycimy, czyli art. 77 konstytucji, który taką 
odpowiedzialność przewiduje, było w owym czasie 
zupełną nowością. Oczywiście zrezygnowano z tego 
w systemie totalitarnym, komunistycznym, ale wtedy 
było to nowością w skali europejskiej. Ja przypomnę, 
że Francja dopiero niedawno przyjęła podobne roz-
wiązania dotyczące odpowiedzialności tamtejszego 
Skarbu Państwa za działania funkcjonariuszy, np. za 
błędy popełnione przez sądy.

Chylę tutaj czoła przed działalnością Sejmu 
Ustawodawczego i, można by rzec, emanacją tego 
Sejmu w postaci działań Komisji Kodyfikacyjnej, 
dzięki której tak nowoczesne rozwiązania prawne 
mogły w ogóle zaistnieć i być chlubą Polski na całą 
Europę, albowiem nasz kodeks handlowy był stoso-
wany jako wzorzec dla innych państw, które przygo-
towywały podobne kodyfikacje.

Chcę podkreślić jeszcze jedną kwestię, o której 
może warto pamiętać. Wysoki poziom ustawodaw-
stwa, zwłaszcza kodeksowego, wynikał z tego, że, 
po pierwsze, byli w to wszystko zaangażowani wy-
bitni prawnicy, którzy mieli ogromną praktykę i do-
świadczenie w pracy naukowej, a po drugie, było to 
ustawodawstwo, które było tworzone w perspektywie 
dziesięcioleci, na przyszłość, pro futuro. Nie było 
to ustawodawstwo tworzone pod wpływem chwili 
czy pewnych wymogów politycznych. Poziom tego 
ustawodawstwa był bardzo wysoki. Jest to pewien 
wzorzec. Warto, by nasza Izba, Izba, która zaistniała 
w konstytucji marcowej, go kultywowała. Dziękuję 
ślicznie. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

jakkolwiekbyśmy to interpretowali, były wówczas 
właśnie partie prawicowocentrowe, a niestety nie par-
tie lewicowe, jak to powszechnie dziś się uznaje. Nie 
wiem, czy państwo wiedzą, kto przeciw konstytucji 
marcowej – pod którą, jako konstytucją bardzo de-
mokratyczną, jedną z najbardziej demokratycznych 
w Europie, pewnie byśmy wszyscy się podpisali – 
głosował w Sejmie Ustawodawczym. Kto głosował 
przeciw konstytucji marcowej? Lewica. Konstytucja 
ta to nie jest dzieło lewicy. To jest dzieło polskiej 
prawicy, tych, którzy wygrali, którzy reprezentowa-
li większość narodu polskiego. Dlaczego mamy nie 
podkreślać prawdy historycznej? Tylko dlatego, że 
ktoś z nas ma inne poglądy? (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panowie Marszałkowie! Pani Minister! Wysoki 

Senacie!
Bardzo się cieszę, że podejmujemy tę uchwałę, 

która ma uczcić 100-lecie inauguracyjnego posiedze-
nia Sejmu Ustawodawczego.

Chciałbym przy tej okazji wspomnieć o tym, jak 
ogromną rolę odegrały takie osoby jak pan marszałek 
Wojciech Trąmpczyński, i podkreślić, że nie przy-
padkiem został on marszałkiem Sejmu. Mianowicie 
Wojciech Trąmpczyński był znakomitym adwokatem 
i posłem do Reichstagu już od 1910 r. Jego działalność 
była doceniona w środowiskach polskich, albowiem 
bronił – zarówno jako adwokat, jak i jako parlamen-
tarzysta – właścicieli ziemskich, Polaków, którzy 
w wyniku działania Hakaty byli często zmuszani do 
wyzbywania się własnych majątków.

Ale, proszę państwa, chciałbym również wspo-
mnieć o tym, że nie byłoby ogromnego dzieła Sejmu 
Ustawodawczego, gdyby nie inne dzieła prawników, 
skupionych w Komisji Kodyfikacyjnej, powołanej 
jeszcze przez naczelnika państwa jako grono 44 wy-
bitnych prawników, która potem została zaakcepto-
wana przez właśnie Sejm Ustawodawczy. Działania 
tej Komisji Kodyfikacyjnej – w której były znako-
mite nazwiska, wybitni profesorowie, jak chociaż-
by prof. Longchamps de Bérier, rektor uniwersytetu 
lwowskiego, wybitny cywilista Ernest Till… To na-
zwiska osób, które wytyczyły, obok innego profe-
sora, autora kodeksu karnego, nowe drogi dla kody-
fikacji, która była konieczna. Bo przypominam, że 
odziedziczyliśmy 5 różnych porządków prawnych, 
czyli mieliśmy nie tylko porządki rosyjski, austriac-
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(marszałek S. Karczewski) w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawie-
nia dodatkowego sprawozdania jeszcze na obecnym 
posiedzeniu Senatu.

Mamy to sprawozdanie. Znajduje się ono w druku 
nr 1062 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panowie Marszałkowie! Wysoka Izbo!
Posiedzenie komisji odbyło się w czasie przed 

chwilą zakończonej przerwy. Podczas tegoż dodat-
kowego posiedzenia Komisja Ustawodawcza odrzu-
ciła większością głosów obydwie poprawki. Pierwsza 
została wniesiona przez pana senatora Bogdana 
Borusewicza, a kolejna przez pana senatora Jana 
Rulewskiego. Bardzo dziękuję, to wszystko.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Senator Jan Rulewski: Nie zgadzam się z werdyk-

tem komisji, ale będę milczał.)
(Wesołość na sali)
Od tego momentu, tak? Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz bardzo serdecznie witam naszych go-

ści. Dziękuję za przybycie panu marszałkowi Markowi 
Kuchcińskiemu wraz z panią minister. Dziękuję za 
to, że państwo jesteście. Dziękuję, Panie Marszałku.

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 
pytanie? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami, według kolejności prze-
pisów projektu, tj. druku nr 1062 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu – druk nr 1062 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1, 
złożoną przez pana senatora, marszałka Bogdana 
Borusewicza.

Dla porządku informuję, że pan senator Łukasz 
Mikołajczyk złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

(Głos z sali: Jeszcze senator Bielan.)
A, i pan senator Bielan. Nie wiedziałem o tym. 

Czyli przemówienie do protokołu złożył także pan 
senator marszałek Adam Bielan**.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli pan marszałek Bogdan Borusewicz 
i pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Przypominam, że drugie czytanie kończy się skie-

rowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania 
się przez nią do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Stwierdzam, że Senat kieruje projekt uchwały do 
Komisji Ustawodawczej, a ja pragnę złożyć wniosek 
o wyznaczenie komisji terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

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

Przyjęła. Dziękuję bardzo.
W takim razie ogłaszam przerwę celem…
(Rozmowy na sali)
Najpierw komunikat.
Proszę bardzo.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie!
5 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176 

odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na 
siedemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Senatu do 
projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego 
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 11.15

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 44  
do godziny 11 minut 16)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 

  * Przemówienie złożone do protokołu – w załaczeniu.
** Przemówienie złożone do protokołu – w załaczeniu.
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(marszałek S. Karczewski) (Przerwa w obradach od godziny 11 minut 21  
do godziny 12 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, 
Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; 
projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza 
– Prezydenta Gdańska.

Przypominam, że projekty te zostały wniesione 
przez grupy senatorów i zawarte są odpowiednio 
w drukach nr 1078 i nr 1079.

Sprawozdanie komisji, przygotowane zgodnie 
z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu, zawarte jest 
w druku nr 1078/1079 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Marka Pęka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwały 
upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta 
Gdańska, miasta wolności i solidarności, zawartym 
w druku nr 1078, oraz o projekcie uchwały upamięt-
niającej Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska, 
zawartym w druku nr 1079.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbyło się 
w dniu dzisiejszym.

Historia procesu legislacyjnego jest taka, że zosta-
ły złożone 2 odrębne projekty. Jeden projekt uchwały 
zgłosili senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej, 
drugi – senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.

W dniu wczorajszym odbyła się taka nieformalna 
narada przedstawicieli obydwu klubów. Podjęliśmy 
próbę wypracowania jednego, wspólnego projektu 
tej uchwały. Jednakże po naszych wspólnych uzgod-
nieniach taka jednolita treść projektu uchwały nie 
uzyskała poparcia klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
o czym nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej zosta-
li w dniu wczorajszym poinformowani przez senatora 
Martynowskiego.

W związku z tym dzisiaj na posiedzeniu komisji 
wróciliśmy do stanu pierwotnego, czyli rozpatrywa-
liśmy 2 odrębne projekty.

W trakcie prac komisji, już na samym początku, se-
nator Marek Martynowski złożył wniosek o wspólne 
rozpatrywanie tych projektów, tak żeby jeszcze raz 
podjąć próbę wypracowania kompromisowej, wspólnej 
wersji. Ta propozycja nie spotkała się z akceptacją 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 21 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Poprawka została odrzucona.
I przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 2, 

złożoną przez pana senatora Jana Rulewskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 21 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad 

projektem uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego 
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego – druk nr 1062 S.

Kto z państwa senatorów jest za jego przyjęciem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 63 było za, nikt nie był 

przeciwny, 11 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 4)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego po-
siedzenia Sejmu Ustawodawczego. (Oklaski)

Bardzo serdecznie dziękuję państwu senatorom. 
Panu marszałkowi i pani minister dziękuję za obec-
ność. To dla nas zaszczyt, że państwo nas odwiedzili. 
Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta 
Gdańska, miasta wolności i solidarności; projek-
tu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – 
Prezydenta Gdańska. I proponuję rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu czwartego porządku obrad.

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

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

(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku…)
A pan senator w jakim trybie?

Senator Marek Martynowski:
Chciałbym zgłosić w imieniu klubu Prawa 

i Sprawiedliwości wniosek o przerwę do godziny 12.45.

Marszałek Stanisław Karczewski:
W takim razie ogłaszam przerwę do godziny 

12.45. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) 14 stycznia 2019 roku zmarł w wyniku ciężkich ran 
zadanych przez zamachowca Paweł Adamowicz dłu-
goletni Prezydent Gdańska, samorządowiec i działacz 
demokratycznej opozycji. Zginął w czasie wystąpienia 
na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, na którym 
jego mieszkańcy wyrażali swoją solidarność z potrzebu-
jącymi w naszym kraju. Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła 
Polską i odbiła się szerokim echem za granicą, wywo-
łując współczucie dla Bliskich Zmarłego Prezydenta 
oraz powszechne potępienie zbrodni, której padł ofiarą.

Paweł Adamowicz był działaczem opozycji de-
mokratycznej w okresie PRL-u, stał na czele strajku 
studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim w maju 
1988 r. Od początku lat 90. aktywnie uczestniczył 
w życiu publicznym, jako prorektor ds. studenckich, 
radny, a następnie przewodniczący Rady Miasta, by 
w 1998 r. objąć urząd prezydenta miasta Gdańska, 
który piastował nieprzerwanie przez kolejne 2 dekady. 
Politycznie kształtowały go środowiska Ruchu Młodej 
Polski i gdańskich liberałów. Jednak nade wszystko 
ukształtowała go wielka epopeja «Solidarności», któ-
rą otworzył strajk sierpniowy.

Budował przyszłość Gdańska, nie zapominając, 
jak ważne dla współczesnych są historia i korzenie. 
Świadomy, że dzieło «Solidarności» ma wymiar uni-
wersalny, którego nie można roztrwonić ani o którym 
nie można zapomnieć, zaangażował się w tworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie 
dla zasług Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, które 
położył w swojej działalności publicznej. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o posza-
nowanie demokratycznych metod oraz okazywanie 
wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników 
życia publicznego w Polsce. Wyrażamy głębokie prze-
konanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć 
godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowie po-
myślności Naszej Ojczyzny.

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

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

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionych przedstawicieli wnioskodaw-
ców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Sławomira 
Rybickiego – w sprawie druku nr 1078, oraz pana 
senatora Marka Pęka – w sprawie druku nr 1079.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Klich.

senatorów Platformy Obywatelskiej. Uważali oni, że 
mają prawo do swojego projektu, i chcieli ewentualnie 
pracować na bazie tego dokumentu, który wczoraj 
udało nam się razem wypracować, jednakże realia 
były takie, jakie były.

Myślę, że trzeba też trochę wyjaśnić pewne tło. 
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mieli troszkę 
inną koncepcję uchwały. My uważamy, że tą sprawą 
niepodlegającą żadnym wątpliwościom, kontrower-
sjom, która nas tutaj, w Senacie, jednoczy, jest tra-
giczna śmierć pana prezydenta Pawła Adamowicza, 
morderstwo dokonane w trakcie imprezy masowej na 
prezydencie miasta. I chcielibyśmy przede wszyst-
kim odnieść się do tego tragicznego wydarzenia, 
oczywiście z pewnym lakonicznym odniesieniem się 
również do osoby pana prezydenta, do jego dzieła, 
do jego osiągnięć jako prezydenta, jako człowie-
ka. Myślę, że klub Platformy Obywatelskiej miał 
koncepcję uchwały dużo bardziej rozbudowanej, 
uchwały zawierającej również pewne odniesienia 
o charakterze emocjonalnym, ocennym, uchwały 
mocniej gloryfikującej tę postać, ustawiającej ją 
na piedestale pośród polityków, osób sprawujących 
funkcje publiczne w ostatnich latach w Polsce. No, 
to jest kwestia oceny – prawda? Inaczej na postać 
śp. prezydenta Pawła Adamowicza patrzy środowi-
sko polityczne, które kiedyś było z nim razem – no, 
niektórzy senatorowie znali go osobiście – a dla nas 
jest to postać nieco dalsza w tym sensie.

Koniec końców bazowaliśmy w komisji na oby-
dwu tych projektach. Finalny projekt uchwały zawiera 
2 duże akapity bezpośrednio przeniesione z projektu 
uchwały autorstwa klubu Platformy Obywatelskiej, 
a pozostała treść została wzięta z projektu uchwały 
Prawa i Sprawiedliwości.

No, myślę, że na posiedzeniu ujawniło się troszkę 
emocji, tzn. widać było, że senatorowie Platformy 
Obywatelskiej jednak wyrażają sprzeciw, że wer-
sja bazowa to ta wersja Prawa i Sprawiedliwości. 
W końcowym głosowaniu nad projektem uchwały 
nie poparli ostatecznej wersji zaproponowanej przez 
większość komisji. Cóż, na tym zakończę wstępne 
sprawozdanie i po prostu przedstawię treść projek-
tu uchwały, jaką finalnie udało się na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej ustalić. Przy tym sygnalizu-
ję, że wyłapana została przez senatora Zientarskiego 
nieścisłość terminologiczna w drugim zdaniu tego 
projektu. Ja w odpowiednim czasie stosowną po-
prawką tę nieścisłość skoryguję. Na razie przeczytam 
dokładnie ten projekt uchwały, jaki został przegłoso-
wany na posiedzeniu komisji.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
upamiętniająca Pawła Adamowicza – Prezydenta 
Gdańska (1965–2019).
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Jest wreszcie w tekście, który był przedmio-
tem przedłożenia przez Komisję Ustawodawczą… 
Właściwie nie ma tam mowy o Pawle Adamowiczu. 
Poza krótką notą biograficzną, zresztą przejętą 
nie z tekstu przedłożenia Platformy, tylko z tekstu 
uzgodnionego – to tak dla porządku – nie ma mowy 
o tym, jakim człowiekiem był Paweł Adamowicz. 
A myślę, że w polskiej kulturze, w kulturze chrze-
ścijańskiej mamy prawo mówić o zmarłych w sposób 
dobry i prawdziwy. Nie ma słowa o tym, że Paweł 
Adamowicz był dobrym, wrażliwym człowiekiem, 
który czynił dobro.

I wreszcie nie ma w tekście zaproponowanym 
przez Komisję Ustawodawczą i nie było w tekście 
zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość za-
pisu, że Senat Rzeczypospolitej potępia akt terroru 
i że Senat nie wyraża zgody, że nie będzie zgody na 
jakąkolwiek agresję w życiu publicznym, że sprze-
ciwiamy się mowie nienawiści i przemocy w każdej 
formie. Tego też nie ma. A wydaje mi się, że gdy-
byśmy jeszcze bardziej wsłuchali się w głosy opinii 
publicznej, w te zachowania i reakcje setek tysięcy 
Polaków, to wiedzielibyśmy, tak myślę, że uchwała 
takie sformułowania powinna mieć. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Pan senator Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawoz-

dawco…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wnioskodawco.)
Wnioskodawco, przepraszam.
Czyli był tekst uzgodniony później, po tym, któ-

ry był wspólnym tekstem przygotowanym przez 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy 
Obywatelskiej, i ten jako ostateczna propozycja był 
skierowany do komisji, czy nie było takiego…

Senator Sławomir Rybicki:
Odpowiem, Panie Senatorze. Dobrym zwyczajem 

parlamentarnym, nie z tej kadencji, ale w ogóle, takim 
dorobkiem parlamentarnym, dobrym obyczajem jest 
to, że wtedy, kiedy do Komisji Ustawodawczej, ale 
myślę, że też do innych komisji, trafiają 2 różne tek-
sty dotyczące tej samej materii, to przewodniczący 
komisji powołuje nieformalny – aczkolwiek zwyczaj 
też jest jakimś uznanym dobrem – zespół redakcyjny, 
złożony z przedstawicieli 2 klubów. W tym przypad-
ku było to dwóch senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
i dwoje senatorów Platformy, z moim udziałem jako 

Senator Bogdan Klich:

Pytanie do senatora Rybickiego. Panie Senatorze, 
na czym polegają różnice między projektem, który 
został zreferowany przez senatora Pęka, a projektem, 
który został złożony przez grupę senatorów Platformy 
Obywatelskiej, a także tym projektem, który był 
wspólnym dorobkiem grupy roboczej?

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, 
Wysoki Senacie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przepraszam, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
(Senator Grażyna Sztark: Tak, ale nie teraz.)
(Głos z sali: Tak.)
To po 3 pytania, bo chciałbym je skomasować.
(Senator Grażyna Sztark: Nie teraz.)
Ja proszę, żeby teraz… Bardzo proszę.
(Senator Grażyna Sztark: No, teraz nie.)
Nie, teraz nie… No, dobrze.
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Propozycja, którą złożył klub Platformy 

Obywatelskiej, różni się w sposób zasadniczy od 
przedłożenia, które trafiło do Komisji Ustawodawczej, 
i od tekstu, który jest dzisiaj rekomendowany przez 
Komisję Ustawodawczą. Jest kilka zasadniczych 
uwag. Jedna generalna uwaga jest taka, że i propo-
zycja klubu Prawa i Sprawiedliwości, i propozycja 
komisji, którą rekomendował senator Pęk, nie oddają 
hołdu zamordowanemu prezydentowi. Jest w części 
opisowej sformułowanie, że to wydarzenie odbiło się 
szerokim echem za granicą, wywołując współczucie 
dla bliskich zmarłego prezydenta oraz powszechne 
potępienie zbrodni, której padł ofiarą. Ale w tekście 
nie ma ani słowa o tym, że Senat oddaje hołd czy 
Senat potępia ten okrutny mord.

Ważna jest też symbolika dnia, w którym ten okrut-
ny zamach się wydarzył. Nie ma zgody na takie bardzo 
ogólne sformułowanie, które ucieka od rzeczywistości. 
No, Polacy i świat wiedzą, że ten mord został dokonany 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i żadne zaklinanie rzeczywistości nie spowoduje, że 
będzie inaczej, bo takie są właśnie fakty. Wystąpiliśmy 
z propozycją kompromisową, aby opisać to wydarzenie 
i ten symboliczny charakter tego dramatu w taki oto 
sposób, że to był dzień, w którym mieszkańcy Gdańska 
i Polski dzielili się dobrem, jak w swych ostatnich sło-
wach powiedział Paweł Adamowicz. To jest kolejna 
różnica i to jest kolejny powód, dla którego chcemy 
przedłożyć własną propozycję.
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(senator S. Rybicki) Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, no, wyraża pan swoją opinię… 

Trudno mi przekonywać pana co do tej drugiej wąt-
pliwości, bo wydaje mi się, że treść akapitu, w któ-
rym Senat apeluje o poszanowanie demokratycznych 
metod i okazywanie wzajemnego szacunku jest tak 
oczywisty i jasny, że już bardziej się nie da. Jeśli 
zaś chodzi o pierwszy akapit, to myślę, że tutaj brak 
jakichś określeń szczegółowych, dodatkowych dat 
wynika z tego, że wydarzenie jest na tyle świeże i dla 
wszystkich znane i oczywiste, że wiemy, o czym mó-
wimy.

(Senator Jan Rulewski: Ale to nie jest tylko na 
dziś…)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuje, Panie Marszałku.
Ja do pana senatora Pęka… Panie Senatorze, jak 

wyście doszli do czegoś takiego, że tu nie zostało na-
pisane, iż to tragiczne zdarzenie miało miejsce w cza-
sie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 
No, pan chce, żeby człowiek, który jest senatorem, 
pod taką treścią projektu się podpisał, głosując za? 
Panie Senatorze, to straszne zdarzenie – da Bóg, że-
byśmy nigdy czegoś takiego nie doczekali ani żadne 
z naszych dzieci – miało miejsce w czasie „Światełka 
do nieba” Wielkiej Orkiestry. Czy ci, którzy układa-
li ten tekst, specjalnie nie chcieli dodać tego krót-
kiego fragmentu, tych kilku wyrazów o tym, że to 
miało miejsce w takim momencie? Cała Polska albo 
90% Polaków to widziało i przeżywa to do tej pory. 
Najlepszym dowodem jest to, że jedna dziewczynka 
potrafiła, poprzez swój apel, zebrać 16 milionów do 
puszki śp. pana prezydenta Adamowicza. W jaki spo-
sób pan chce wymóc na mnie, żebym ja zagłosował za 
takim projektem ustawy, w którym nie ma tej treści?

(Głosy z sali: Uchwały.)
Uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę…
(Rozmowy na sali)

wnioskodawcy jednego z projektów. Ten zespół wy-
pracował, wydaje mi się, bardzo dobrą, kompromiso-
wą propozycję, która uwzględnia wiele z propozycji 
Prawa i Sprawiedliwości, ale też, jak myślę, w sposób 
godny oddaje cześć pamięci o Pawle Adamowiczu, 
jest też stanowczym sprzeciwem wobec agresji w ży-
ciu publicznym. Rozstaliśmy się w konsensusie, ma-
jąc wypracowany tekst, i dopiero po jakimś czasie 
okazało się, że ten tekst jednak nie uzyskał akcep-
tacji jakichś formalnych, jak rozumiem, ciał Prawa 
i Sprawiedliwości, nad czym bardzo ubolewam. Nie 
wiem, czy państwo ten tekst macie, ja go w dyskusji 
w całości odczytam… Uważam, że jest jeszcze w tej 
Izbie chwila na refleksję w ramach drugiego czyta-
nia, abyśmy projekt uchwały upamiętniającej zamor-
dowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
uchwalili w formie, która wskazuje na refleksję Izby, 
i w treści, która, jak sądzę, odpowiada oczekiwaniom 
milionów Polaków.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja mam 2 pytania do senatora Pęka, w jednym 

punkcie zgrupowane. Mam świadomość tego, że pan 
był odległy od tamtych wydarzeń i nawet od wyczu-
wania dramaturgii tych wydarzeń, dlatego być może 
moje pytania właśnie w ten sposób usiłują przywrócić 
istotę…

Pisze pan w drugim zdaniu… Przepraszam, 
w imieniu komisji pan sprawozdaje: zginął w cza-
sie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym 
w Gdańsku, na którym jego mieszkańcy wyrażali 
swoją solidarność z potrzebującymi w naszym kraju.

(Głos z sali: Smutnych wydarzeń.)
No właśnie. Akurat nasza historia, polska, również 

moja, wskazuje, że w Gdańsku miały miejsce różne 
wystąpienia, w których ginęli ludzie, nawet dziesiątki 
ludzi. A tu się ani daty nie wskazuje, ani nie określa 
się tego zdarzenia z miana… To wydarzenie nie ma 
miana. Może to przypadek, jakaś taka ucieczka… 
Z tym się wiąże to pierwsze pytanie.

I drugie. Nie rozumiem kontekstu w końcówce: 
Senat apeluje o poszanowanie demokratycznych 
metod oraz okazywanie wzajemnego szacunku… 
Demokratycznych metod w stosunku do potencjal-
nych zabójców czy do jakiejś części opinii publicz-
nej, która tych metod nie przestrzega lub nie chce 
przestrzegać? Tego też nie rozumiem, jest to jakieś 
niedopowiedzenie. W tym pierwszym – brak zakoń-
czenia, w tym drugim – brak wstępu.
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(marszałek S. Karczewski) porównywany, w ogóle żadnej daty nie ma. Tak więc 
zarzucanie, że ta data jest, powiedziałbym, słaba…

Trzecia sprawa to porównywanie atmosfe-
ry związanej z tym fatalnym zdarzeniem… Otóż 
w obu projektach są bardzo podobne sformułowa-
nia: w projekcie senatorów Platformy Obywatelskiej 
jest sformułowanie „dzień, w którym mieszkańcy 
Gdańska i Polski dzielili się dobrem”, a w projekcie 
senatorów PiS jest mowa o czasie, w którym miesz-
kańcy „wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi”. 
To są naprawdę bardzo podobne sformułowania.

I ostatnie moje pytanie do pana senatora sprawoz-
dawcy. Chodzi o te słowa o potępieniu. No, jest tak, 
że w końcowym akapicie projektu Platformy są sło-
wa „potępiamy ten akt terroru”, a w projekcie Prawa 
i Sprawiedliwości mamy to w pierwszym akapicie – 
tam jest zapis „powszechne potępienie zbrodni”. Tak 
więc naprawdę te różnice… To jest po prostu kwestia 
pewnego nastawienia, wczytania się w to z dobrymi 
intencjami, zrozumienia racji innych piszących. Tak 
że bardzo proszę pana senatora…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, rzeczywiście jest tak, jak mówi 

pan senator Wiatr, że w żadnym z tych projektów, 
nad którymi pracowaliśmy, nie padła nazwa Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potwierdzam.

I dziękuję panu marszałkowi za to, że wyręczył 
mnie z tej polemiki z senatorem Fedorowiczem. Ja na 
nikim niczego nie wymuszam, jestem tylko sprawoz-
dawcą Komisji Ustawodawczej. Staram się to robić 
obiektywnie i rzetelnie. Taka jest moja rola.

A co do pozostałych uwag pana senatora Wiatra, 
to również się zgadzam – można by było co do tego 
projektu uchwały użyć takiego prawniczego pojęcia, 
że kwestie jasne nie wymagają dodatkowych inter-
pretacji i wyjaśnień. Myślę, że przy minimum dobrej 
woli i dzięki komunikowaniu się wspólnym językiem 
wszystkie przesłania tego projektu – zarówno po-
tępienie zbrodni, jak i jednoznaczne jej określenie, 
umiejscowienie w czasie i przestrzeni, przesłanie na 
przyszłość – jesteśmy w stanie wspólnie odczytać.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła, później pani senator 

Zdrojewska.

Momencik, ja bym chciał, żeby było w turze wię-
cej pytań niż 1.

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja do pana senatora Pęka mam 4 pytania. Wydaje 

się, że te pytania, które tutaj padły przed chwilą, 
świadczą o tym, że pytający nie znają projektów 
uchwał…

(Senator Jan Rulewski: No, przepraszam bardzo…)
Pierwsza sprawa. Pytanie pana senatora 

Fedorowicza o to, dlaczego w projekcie senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości nie ma mowy o Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy…

(Senator Marek Pęk: W żadnym nie ma.)
Chciałbym zwrócić uwagę, że w projekcie 

Platformy też tego nie ma. Czy pan senator Pęk mógł-
by to potwierdzić?

(Rozmowy na sali)
Drugie pytanie. Pan senator Rulewski mówi, że 

ta data jest…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale, Panie Senatorze, pan w tej chwili bardziej 
dyskutuje, debatuje, niż zadaje pytanie. Ja muszę 
pilnować…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale ja chciałbym pana 
senatora Pęka zapytać…)

Ja zgłaszam swój osobisty apel do państwa o wy-
ciszenie emocji. Jeśli pan senator uważa, że powi-
nien tu być taki zapis, to ma możliwość zgłoszenia 
takiej poprawki. Panie Senatorze, pan senator Pęk 
jest naprawdę daleki od tego, aby zmuszać pana do 
głosowania za tym projektem uchwały. My głosujemy 
według swojego sumienia i we własnym sumieniu 
rozstrzygamy, czy głosujemy za, czy nie. Bardzo 
proszę… Proszę państwa, jesteśmy w trudnym mo-
mencie. Proszę nie wykorzystywać tego momentu 
do podnoszenia emocji, bo te emocje naprawdę nie 
są nam potrzebne.

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę kontynu-
ować pytania, ale tak, żeby to były pytania. Bardzo 
proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:

Druga sprawa, o którą chciałbym pana senatora 
Pęka zapytać, to jest sprawa daty. W projekcie se-
natorów PiS mamy w pierwszym akapicie podaną 
datę i ona jest, że tak powiem, komunikatywna, 
a w projekcie senatorów Platformy, który jest tutaj 
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…przeszkadza, co was tu uwiera. Proszę powie-
dzieć szczerze, bo zapewne mieliście na ten temat 
dyskusję. Dziękuję.

(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Pani Senator!
No, ja już o tym mówiłem kilkukrotnie. Pozwoli 

pani, że ja się wypowiem we własnym imieniu, nie 
w imieniu całego Prawa i Sprawiedliwości, bo nie 
jestem upoważniony w tym momencie, jako sprawoz-
dawca komisji, do występowania w imieniu całego 
Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość 
wypowie się w głosowaniu, ewentualnie poszcze-
gólni senatorowie – w debacie. A ja już mówiłem 
kilka razy, że tutaj głównie chodziło o pewną różnicę 
w wyjściowej koncepcji dotyczącej uchwały. My, jako 
Prawo i Sprawiedliwość, jako ludzie, nie byliśmy bli-
sko związani ze śp. Pawłem Adamowiczem, nie zna-
my go od takiej strony, czy on był dobrym, ciepłym 
człowiekiem. To są kwestie bardzo osobiste, bardzo 
ocenne, uczuciowe wręcz. Nie uważam, żeby Senat en 
bloc w ten sposób musiał się wypowiadać. Tutaj naj-
ważniejsze są fakty, tragiczny kontekst kryminalny, 
publiczny. I to wszystko jest precyzyjnie tutaj, w tym 
projekcie uchwały zawarte. I jeszcze raz podkreślam: 
państwo w Platformie Obywatelskiej mieliście inną 
koncepcję tej uchwały. Ja tego nie neguję, ale jeszcze 
trzeba do tego przekonać większość. Jak do tej pory 
to się nie udało. No i tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zwracam się do pana sprawozdawcy. Właściwie 

chodzi mi o odpowiedź dotyczącą pewnych formal-
ności. Powiedział pan, że zespół negocjacyjny wy-
pracował dobry projekt i że w takim właśnie nastroju 
państwo się rozstali. Było to ciało w pewnym sen-
sie… może i nieformalne, ale komisyjne. No, z pewną 
nadzieją można było przystąpić dzisiaj do procedo-
wania. Pytanie: co się stało potem. Kto wymógł na 
panach czy na państwu decyzję, żeby jednak tego nie 
przyjmować? Dlaczego tak się stało?

Senator Jerzy Wcisła:

Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, bo 
mimo tej długiej dyskusji, nadal nie rozumiem, na 
czym polega ten trudny moment, w którym znajdują 
się senatorowie PiS, i na czym polega różnica mię-
dzy poprawnością polityczną, która nakazuje w za-
sadzie – i takie jest społeczne oczekiwanie – oddać 
hołd ofierze mordu, który jest bezprecedensowy… 
No, chyba że za precedens uznamy śmierć, zamordo-
wanie Narutowicza. A okazuje się, że istnieje jakaś 
inna poprawność polityczna, która nie pozwala na 
oddanie hołdu tej osobie. Proszę mi, Panie Senatorze, 
wytłumaczyć, na czym polega trudny moment tej 
waszej sytuacji, która nie pozwala wam przyjąć tego 
uzgodnionego projektu, i czym się różni poprawność 
polityczna partyjna od poprawności politycznej rozu-
mianej powszechnie.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, jednym zdaniem: nie było to 

przedmiotem obrad komisji i ja nie zamierzam wcho-
dzić tutaj w taką złośliwą politykę, z ewidentną złą 
wolą. Pozwoli pan, że ja po prostu przemilczę to py-
tanie, bo ja nie rozumiem… (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Brawo!
Pani Senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, chciałabym… Bo myślę, że wszy-

scy będą porównywali ten projekt wspólny, wypraco-
wany, i ten, który państwo złożyliście. Chciałabym 
zapytać – i poprosić o odpowiedź, bo nie mówi pan 
tylko do nas, do senatorów, ale też jakby do wszyst-
kich zainteresowanych – co kierowało Prawem 
i Sprawiedliwością, że nie mogliście się zgodzić na 
taki akapit: „Jak wielokrotnie mówił – to jest cytat 
z wypowiedzi prezydenta Adamowicza – Gdańsk to 
«miasto wolności i solidarności». Pozostawił miasto 
nowoczesne, otwarte, tolerancyjne, przyjazne miesz-
kańcom i przyjezdnym”. Co w tym przeszkadzało 
Prawu i Sprawiedliwości?

I drugi cytat o prezydencie Adamowiczu: „Był 
dobrym i wrażliwym człowiekiem z naturalną otwar-
tością na losy innych ludzi i troską o nich. Mając 
w pamięci Jego dorobek, nie dopuścimy, aby ta śmierć 
poszła na marne”. Tu jest odniesienie w przyszłość. 
Proszę powiedzieć, co Prawu i Sprawiedliwości 
w tych 2 cytatach…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Co was uwiera…)
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(senator J. Rotnicka) I teraz drugie pytanie. Dlaczego państwo, wiedząc 
o tym, że pan prezydent Adamowicz był bardzo przy-
wiązany do Europejskiego Centrum Solidarności, 
kompletnie wyrzuciliście z tego swojego…

(Głosy z sali: Ale to jest…)
(Głos z sali: Dlaczego?)
Co dlaczego?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani Senator, pragnę tylko zwrócić państwa uwa-
gę, że pan senator Marek Pęk jest sprawozdawcą ko-
misji i nie jest jego zadaniem to, aby mówić o nie-
formalnym spotkaniu, które miało miejsce. To nie 
jest zadanie pana przewodniczącego, pana senatora.

Ja też mogę państwu powiedzieć to, o czym mówi-
łem już dziś bardzo spokojnie i w wyważony sposób 
na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Otóż to bardzo 
źle, że te 2 projekty wpłynęły. W regulaminie jest 
taka możliwość, która była stosowana… Ja propo-
nuję, abyśmy tu, w Senacie, stosowali taką zasadę, 
żeby najpierw rozmawiać o tekście, a później dopiero 
składać projekty. Jest taka możliwość. No, już dawno 
byśmy zakończyli tę dyskusję, oddali hołd i potępili 
zbrodnię. Państwo się pospieszyliście. Trzeba było 
porozmawiać. Nie ma konsensusu, nie ma wyjścia… 
My wyszliśmy państwu naprzeciw, bo chcemy… Ja 
osobiście, proszę państwa, skróciłem termin w przy-
padku jednego i drugiego projektu właśnie po to, 
żebyśmy na tym posiedzeniu oddali hołd zmarłemu, 
zamordowanemu w bestialski sposób prezydentowi 
i to potępili, a państwo teraz czepiacie się – przepra-
szam, że używam brzydkiego słowa – szczegółów 
po to, żeby wzbudzać emocje. One są naprawdę ani 
nam, ani państwu, ani Polsce niepotrzebne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku, czy mogę odnieść się do jed-
nej kwestii? Ona jest oczywista. Wyjaśnię tutaj pani 
jedno.

(Senator Grażyna Sztark: Europejskie Centrum…)
Jest. Proszę spojrzeć. Wzięliśmy stosowany akapit 

z jednego z państwa projektów. Tak że co do tego nie 
ma pani senator racji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja za chwileczkę, proszę państwa – zrobię to z pre-

medytacją – zgłoszę wniosek formalny o zakończenie 
zadawania pytań, bo uważam, że zmarłemu prezy-
dentowi należy się cześć i szacunek, a nie złośliwe 
pytania. Za chwilę złożę taki wniosek formalny.

Proszę bardzo, Pani Senator.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
ale takie pytanie…)

Czy jakieś pozaformalne względy o tym zadecy-
dowały?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Przepraszam bardzo. Pani Senator, takie pytanie 
przed chwilką zostało zadane.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale ja nie usłyszałam 
rzeczowej odpowiedzi, Panie Marszałku.)

Pani Senator, proszę spojrzeć później do steno-
gramu. No, trudno, trzeba było słuchać. Jeszcze raz 
apeluję do państwa o to, abyśmy powstrzymali się…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja już skończyłam 
pytać. Już swoje pytanie postawiłam.)

…od budowania niepotrzebnych emocji. Ta dys-
kusja nie powinna…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest ciekawość, 
a nie emocje.)

Chcemy upamiętnić zamordowanego człowieka. 
Pozwólcie nam to zrobić.

Proszę bardzo, następna osoba. Kto zadaje pyta-
nia? Czemu mają służyć państwa pytania?

Proszę bardzo, pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Moje pytanie jest zasadne, albowiem ja również 
brałam udział w tworzeniu tego właśnie wspólnego 
projektu uchwały, który był naprawdę koncyliacyjny 
i kompromisowy.

Mam pytanie do pana senatora. Pierwszy aka-
pit: „14 stycznia 2019 roku zmarł w wyniku ciężkich 
ran zadanych przez zamachowca – ja to odczytuję 
z waszego projektu uchwały – Paweł Adamowicz 
długoletni”… A w drugim zdaniu czytamy, że zginął 
w czasie wystąpienia na zgromadzeniu. Tutaj zmarł 
w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachow-
ca, a tu tak jakby inny człowiek zginął czasie wy-
stąpienia na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku. 
Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że ten przyjęty 
w naszym wspólnym opracowaniu pierwszy aka-
pit lepiej oddawał tragizm tego zdarzenia? Mówiąc 
o tym okrutnym mordzie, nie tylko odnosił się on 
do tego, że zabito prezydenta, ale oddawał też to… 
Odnoszę się teraz w zasadzie do pytania pana Jerzego 
Fedorowicza. My wspólnie ustaliliśmy, że ten dzień 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nazwiemy 
dniem, w którym mieszkańcy Gdańska i Polski dzie-
lili się dobrem. I to było nasze wspólne uzgodnienie. 
Uważam, że to uzgodnienie było bardzo dobre i kon-
cyliacyjne.
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nad uchwałą o harcerzach, pan mecenas Zientarski to 
astronom amator, uchwałami historycznymi zajmuje 
się pan prof. Żaryn itd. Czy nie uważa pan, że pan 
senator Rybicki zdecydowanie lepiej znał śp. pana 
prezydenta Adamowicza? Może warto zastanowić się 
nad tym, czy jego tekst projektu nie jest pełniejszy? 
To jest moje pytanie do pana senatora. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
(Senator Janina Sagatowska: To jest opinia.)

Senator Marek Pęk:
To jest pana opinia, moja jest inna. Pracowałem 

nad projektem uchwały i uważam, że finalny tekst 
jest lepszy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję.)
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Kolejno, bardzo proszę. Pan senator Rybicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedura jeszcze trwa i mamy szansę – o co ape-

luję – podjąć uchwałę, która będzie godna Wysokiej 
Izby i będzie we właściwy sposób oddawać hołd 
zamordowanemu prezydentowi Adamowiczowi, bo 
projekt, który proponuje komisja, hołdu nie oddaje.

Podczas rozpatrywania wcześniejszego punktu 
porządku dziennego senator Żaryn zabrał głos w de-
bacie i powiedział bardzo ważne zdanie, które przy-
wołam: dlaczego nie mielibyśmy uwzględniać prawdy 
tylko dlatego, że mamy inne poglądy? Apeluję do 
państwa, abyśmy mając inne poglądy, oddali wła-
ściwy szacunek prezydentowi Adamowiczowi i we 
właściwy sposób opisali dramat tego aktu.

Ani w projekcie Platformy, ani w projekcie kom-
promisowym nie ma sformułowania… nie wymienia 
się wprost Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wyszliśmy z propozycją kompromisową wobec 
Prawa i Sprawiedliwości, żeby sformułować to tak, 
jak w wypowiedzi Pawła Adamowicza, ostatniej jego 
wypowiedzi, w której powiedział o dniu, w którym 
mieszkańcy Gdańska i Polski dzielili się dobrem. 
Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest oczy-
wisty fakt: w tym dniu Polacy dzielili się dobrem.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.
Panie Senatorze, podejmowaliśmy dzisiaj uchwa-

łę związaną z Andrzejem Małkowskim. Proszę mi 
powiedzieć, jaka jest tu różnica. Czy powinniśmy 
wprowadzać różnicę w opisywaniu i określaniu do-
brych cech działalności różnych osób? W uchwale 
o Małkowskim można było zawrzeć wiele opisów 
związanych z jego działalnością, pochwalić, pokazać, 
wyodrębnić elementy życiorysu itd. A tutaj państwo, 
tak jak powiedziała pani senator Zdrojewska, bronicie 
się przed dwoma zdaniami określającymi sylwetkę 
i charakter działania pana prezydenta Adamowicza.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo, Pani Senator. Czas minął.)

Czy obowiązują różne konwencje? Dlaczego tu 
można, a tam nie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Najuprzejmiej pani dziękuję za zadanie pytania.
Panie Senatorze, bardzo proszę. Czy było to przed-

miotem obrad komisji? Proszę powiedzieć.

Senator Marek Pęk:
Nie było to przedmiotem obrad.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Pan senator Grodzki.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To nie jest 

żadna odpowiedź.)
Ja za chwileczkę złożę wniosek formalny o za-

kończenie pytań. Proszę państwa, zamordowanemu 
człowiekowi należy się szacunek, a nie zadawanie 
politycznie złośliwych pytań.

(Głos z sali: To jest pana ocena.)
Ja po zadaniu pytania przez pana senatora 

Grodzkiego zgłoszę formalny wniosek o zakończenie 
zadawania pytań.

Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Podzielam zdanie pana marszałka, że zamordowa-

nemu bestialsko prezydentowi należy się szacunek.
Mam pytanie do pana senatora Pęka. Sam pan 

wspomniał, że wasze środowisko było trochę dalej od 
prezydenta Adamowicza niż nasze. Jest taki niepisa-
ny, ale dobry zwyczaj, że prace nad uchwałami upa-
miętniającymi prowadzą osoby, które są najbardziej 
zorientowane w temacie. Pan prof. Wiatr pracował 
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(senator S. Rybicki) wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników 
życia publicznego w Polsce. Wyrażamy głębokie prze-
konanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć 
godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowaniu 
pomyślności Ojczyzny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd 
zamordowanemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi 
Adamowiczowi. Cześć Jego pamięci!

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

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wsta-
ją, oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo.)

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, składam ten 
uzgodniony projekt uchwały upamiętniającej Pawła 
Adamowicza, Prezydenta Gdańska, jako poprawkę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie występuję tutaj jako polityk – choć jestem 

politykiem, jestem senatorem – ale jako przyjaciel, 
znajomy zamordowanego prezydenta Gdańska.

Miałem nadzieję, że ta śmierć doprowadzi do re-
fleksji. Wszystkich. W tej chwili tej nadziei nie mam. 
Miałem ją do wczoraj, kiedy został uzgodniony tekst, 
wspólny tekst, tekst, na który wszyscy się zgadzali. Po 
godzinie nadszedł sygnał, że PiS z tego uzgodnienia 
się wycofuje.

Sytuacja jest oczywiście trudna, jest trudna, ale to 
nie znaczy, że nie powinniśmy przemawiać w sprawie 
tego tragicznego morderstwa jednym głosem. Projekt 
uzgodniony wczoraj, ale także projekt, który wniósł 
senator Sławomir Rybicki, nie były projektami skraj-
nymi. I niepotrzebnie pan marszałek wzywa do spo-
koju. Wszyscy jesteśmy spokojni. W tym tekście nikt 
nie napisał, że to była zbrodnia polityczna – chociaż 
w mojej ocenie była, bo dotyczyła polityka będącego 
w miejscu najbardziej politycznym, widowiskowym, 
a do tego były jeszcze odpowiednie komentarze zbrod-
niarza i okrzyki zbrodniarza, że to przez Platformę 
itd. W tym tekście nie był naświetlony cały kontekst, 
który w moim mniemaniu doprowadził do takiej sytu-
acji, a dotyczył prezydenta Pawła Adamowicza i jego 
rodziny. Przez kilka lat zmasowany atak wszystkich 
instytucji państwowych: urzędu skarbowego, pro-
kuratury, mediów publicznych, szczególnie telewizji 
rządowej. Ciąganie po prokuraturze jego i całej rodzi-
ny. Nie, nie wpisaliśmy tego do projektu uchwały. Nie 

Odczytam projekt uchwały, ten, który powstał 
wczoraj wieczorem w drodze kompromisu mię-
dzy senatorami Platformy a senatorami Prawa 
i Sprawiedliwości.

Uchwała upamiętniająca Pawła Adamowicza, 
Prezydenta Gdańska.

„Okrutny mord odebrał Gdańskowi Prezydenta, 
a Polsce wybitnego samorządowca i polityka, czło-
wieka przyjaznego i otwartego na innych. Tragizm 
tego wydarzenia potęguje czas, w którym miał miej-
sce, dzień, w którym mieszkańcy Gdańska i Polski 
«dzielili się dobrem», jak w swych ostatnich słowach 
powiedział Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz był działaczem opozycji 
demokratycznej w okresie PRL-u, stał na czele 
strajku studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim 
w maju 1988 r. Od początku lat 90. aktywnie 
uczestniczył w życiu publicznym, jako prorektor 
ds. studenckich, radny, a następnie przewodniczący 
Rady Miasta, by w 1998 r. objąć urząd prezydenta 
miasta Gdańska, który piastował nieprzerwanie 
przez kolejne 2 dekady. Politycznie ukształtowały 
go środowiska Ruchu Młodej Polski i gdańskich 
liberałów. Jednak nade wszystko ukształtowała 
go wielka epopeja «Solidarności», którą otworzył 
strajk sierpniowy.

Budował przyszłość Gdańska, nie zapominając, 
jak ważne dla współczesnych są historia i korzenie. 
Świadomy, że dzieło «Solidarności» ma wymiar uni-
wersalny, którego nie można roztrwonić ani o którym 
nie można zapomnieć, zaangażował się w tworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności.

Paweł Adamowicz wiedział, że historia narodu jest 
sztafetą pokoleń. W tej sztafecie zajął poczesne miej-
sce. Swoim życiem zaświadczał, że polityka może 
i powinna być roztropną służbą dobru wspólnemu, 
a polityk człowiekiem bezinteresownym, wspierają-
cym wykluczonych i najsłabszych.

Jak wielokrotnie mówił, Gdańsk to «miasto wol-
ności i solidarności». Pozostawił miasto nowoczesne, 
tolerancyjne, przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym.

Był dobrym i wrażliwym człowiekiem z naturalną 
otwartością na losy innych ludzi i z troską o nich. 
Mając w pamięci Jego dorobek, nie dopuśćmy, aby 
ta śmierć poszła na marne.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zginął 
w zbrodniczym zamachu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia ten akt 
terroru i nienawiści, podkreślając, że nie będzie zgody 
na jakiekolwiek przejawy agresji w życiu publicznym, 
oraz sprzeciwia się mowie nienawiści i przemocy 
w każdej formie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o posza-
nowanie demokratycznych metod oraz okazywanie 
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(senator B. Borusewicz) przywiązanie do pewnych wartości – o nich za chwilę 
– człowiek, który nie tylko miał mandat polityczny, 
lecz także angażował się w rozmaite dobre publicz-
ne akcje. I cała dramatyczna symbolika tej śmierci 
bierze się z tego, że podczas akcji czynienia dobra 
ginie z rąk zamachowca człowiek czyniący to dobro, 
że nienawiść zwycięża nad dobrem, że zło zwycięża 
nad odruchem serca.

Byliśmy przekonani co do tego, że państwo 
przyjmą ten projekt uchwały, może wprowadzą do 
niego jakieś nieznaczne poprawki. Okazało się, że 
jest inaczej. Okazało się, że nie tylko, jak senator 
Pęk referował, mamy różne koncepcje upamięt-
nienia śmierci śp. Pawła Adamowicza, lecz także 
mamy różne wrażliwości. Tylko odpowiedzmy so-
bie w chwili, kiedy będziemy podejmować decyzję, 
czy te nasze różne wrażliwości są warte tego, żeby 
nie pochylić się identycznie nad tą śmiercią. Czy 
ta śmierć, która, jak powiedziałem, jest symbolem 
zwycięstwa zła nad dobrem tamtego dnia, tamtej 
niedzieli, nie zobowiązuje nas do rezygnacji z czę-
ści naszych wrażliwości, do tego, aby zwyciężyła 
wspólna wrażliwość naszych serc? Stąd, Drodzy 
Państwo, ta kompromisowa treść projektu uchwa-
ły, przyjęta w sposób formalny – dlatego że zespół 
redakcyjny był zespołem formalnym, to był zespół 
pracujący na rzecz komisji, która później miała pod-
jąć decyzję. Ten zespół wypracował pewien kon-
sensus, który jest wyrazem wspólnej wrażliwości 
całej naszej Izby. I wydaje mi się, nie, więcej, jestem 
przekonany co do tego, że tak powinno pozostać, że 
to właśnie wypracowany konsensus powinien być 
tym, co pokażemy na zewnątrz Polsce i Polakom 
jako wyraz naszej wspólnej wrażliwości.

W tym wspólnym projekcie są 3 zasadnicze ele-
menty, o które dzisiaj pytaliśmy i do których chcemy 
państwa z PiS przekonać. Po pierwsze, postawa to 
nie to samo co życiorys. Postawa to nie to samo, co 
pełnione funkcje. Postawa to coś więcej aniżeli tyl-
ko fakty, z których składa się nasze życie. Postawa 
to przywiązanie do pewnych wartości, postawa to 
przywiązanie do pewnych zobowiązań, postawa to 
wierność jakimś ideałom. I dlatego naprawdę proszę 
o refleksję i zastanowienie się, takie ludzkie zasta-
nowienie się nad tym, dlaczego w ostatecznym tek-
ście miałoby nie być tego akapitu o postawie Pawła 
Adamowicza.

Po drugie, wolność i solidarność. Jesteśmy w tej 
Izbie dzięki temu i dzięki temu w ogóle istnieje ta 
Izba, że dla naszych pokoleń – a reprezentowane są 
tutaj dwa – wolność i solidarność były nierozłącz-
ne. Trudno było myśleć o solidarności bez myśle-
nia o wolności, i odwrotnie. I tak myślał też Paweł 
Adamowicz. Wolność jest nierozerwalna z solidarno-
ścią. Solidarność nie może iść osobno, przeciw wolno-
ści. Nie ma wolności bez solidarności. Nie pojmujemy, 

wpisaliśmy tego kontekstu, który miał miejsce, który 
oglądaliśmy i którego byłem świadkiem.

I proszę mi wyjaśnić: dlaczego nie chcieliście na-
pisać, że to był mord, okrutny mord? Proszę mi wyja-
śnić, dlaczego nie chcieliście przyjąć sformułowania, 
że Paweł Adamowicz był wzorcem samorządowca, 
który swoim życiem zaświadczył o tym, że to była 
służba dobru wspólnemu. Proszę mi powiedzieć: 
dlaczego nie chcecie wpisać, że Gdańsk to miasto 
wolności i solidarności, chociaż tak jest? Proszę mi 
wyjaśnić, dlaczego w tym projekcie uchwały – w tym 
waszym projekcie, bo niestety to jest wasz projekt 
uchwały, wasz i nasz, tak się stało – nie ma protestu 
przeciwko mowie nienawiści.

(Senator Jerzy Czerwiński: To widać.)
Ta mowa nienawiści jest powszechnym zjawi-

skiem, z którym się stykamy. To morderstwo kładzie 
się cieniem, kładzie się cieniem na Polsce, kładzie 
się cieniem na rodzinie, kładzie się cieniem na in-
stytucjach, które temu nie zapobiegły, a wprost 
przeciwnie: stosując masowy atak propagandowy, 
pchały w tym kierunku. Niech ta tragedia stanie 
się jakimś dobrem – wyciągnijmy z niej wnioski, 
żeby ona się nie powtórzyła. Bo jeżeli nie będzie 
takich wniosków, to niestety może do takich sytuacji 
dochodzić. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabiera pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Szanowne Panie! Szanowni 

Państwo!
Długo zastanawialiśmy się, pracując nad pro-

jektem uchwały, nad tym, jak sporządzić doku-
ment, który byłby możliwy do przyjęcia przez nas 
wszystkich. Senator Rybicki konsultował z senatorem 
Borusewiczem i ze mną prawie każde zdanie tego 
projektu, który zgłosiliśmy. I jedną z zasadniczych 
spraw było to, jak odwołać się do naszej wspólnej 
wrażliwości. Bo przecież każdy z nas, na tej sali, jest 
nie tylko senatorem tej albo innej partii – każdy z nas 
ma serce. I te nasze serca, wydaje mi się, popękały 
w tamtym dniu tak samo, bez względu na to, jaką 
opcję polityczną reprezentujemy. Te pęknięte serca 
wynikają z tego, że chyba nikt z nas, naprawdę chyba 
nikt z nas nie spodziewał się, że może dojść do takiego 
zdarzenia, w którym z powodów politycznych zostaje 
zamordowany człowiek wybrany w demokratycznych 
wyborach, człowiek, który swoim życiem udowodnił 



81

71. posiedzenie Senatu w dniu 24 stycznia 2019 r.
Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności;  

projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

(senator B. Klich) rozumieć się z drugą stroną, ze stroną opozycyjną, 
czy przypadkiem nie da się uzgodnić jakiegoś wspól-
nego tekstu. Wszystkie takie moje propozycje były 
przyjmowane kiwaniem głowy i na tym się kończyło. 
Tak więc mam nadzieję, że to, co powiedział pan 
marszałek Karczewski, nie było powiedziane tylko 
na użytek tej debaty.

Po drugie, pan marszałek był uprzejmy zwrócić się 
także z apelem o to, aby uszanować pamięć tragicznie 
zmarłego, zamordowanego człowieka, pana prezy-
denta Pawła Adamowicza. Mówiono już tutaj o tym 
trochę, ale powiem jeszcze coś. Mianowicie przede 
wszystkim trzeba okazywać szacunek żywym, po to, 
żeby potem nie dochodziło do takich wydarzeń jak 
te, do których doszło. A ten szacunek żywym oka-
zywany jest, powiedziałbym, oszczędnie. Mówiono 
tutaj, mówił pan marszałek Borusewicz o tym, w jaki 
sposób traktowano prezydenta Pawła Adamowicza, 
w jaki sposób traktowały go instytucje publiczne, 
przede wszystkim w jaki sposób traktowały go media 
publiczne. I te opisy są, dzisiaj się je przypomina.

(Senator Maciej Łuczak: Wszystkie media.)
I trzeba je przypomnieć.
(Senator Waldemar Bonkowski: I Platforma.)
(Senator Maciej Łuczak: Wszystkie media.)
I trzeba je przypomnieć. Otóż…
Panie Senatorze Bonkowski, niech już pan za-

milknie.
Otóż nie przypominam sobie takich czasów…
(Głos z sali: Mowa nienawiści.)
…żeby za człowiekiem, wszystko jedno, czy 

prezydentem miasta, czy kimkolwiek innym, biegał 
z mikrofonem „dziennikarz” – w cudzysłowie, bo 
dziennikarzem go nie można nazwać – telewizji pu-
blicznej i głośno na ulicy pytał: dlaczego brał pan pie-
niądze od przestępców? Bez żadnych dowodów, bez 
niczego kompletnie. I taka działalność nie spotykała 
się z żadną reakcją, z żadną reakcją ze strony obozu 
rządzącego, i do dzisiaj się nie spotyka. Otóż, proszę 
państwa, niestety stało się to, co się stało. Ja nie wiążę 
w tej chwili bezpośrednio tych faktów, te sprawy są 
jeszcze przedmiotem dochodzeń – oby uczciwych 
i rzetelnych. Zwracam tylko uwagę, że jeżeli pewien 
klimat się wytwarza, to może na tym się skończy, 
a może i nie. Historia pokazuje, że wielokrotnie się 
nie kończyło. I dlatego, jeśli mówimy o szacunku, to 
powinniśmy, jak myślę, pamiętać o tym, co się dzieje 
dziś, teraz, jutro i w stosunku do tych, którzy żyją 
i którzy działają. To po drugie.

Po trzecie, pan senator Pęk, tłumacząc, dlaczego 
nie znalazł się w tym projekcie uchwały fragment, 
który mówi o pewnych cechach osobistych prezydenta 
Adamowicza, a mianowicie o tym, że był człowie-
kiem dobrym, wrażliwym, że był bardzo wrażliwy na 
kwestię biedy, na ludzi potrzebujących – nie tylko ze 
względu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale 

dlaczego te słowa zawarte w tym kompromisowym 
projekcie miałyby się nie znaleźć w ostatecznej wersji 
uchwały.

Wreszcie, Drodzy Państwo… Nie od dzisiaj mówi 
się o mowie nienawiści, ale od tamtej straszliwej nie-
dzieli mówi się o niej wreszcie tak, jak powinno się 
mówić. Polacy buntują się przeciw mowie nienawiści. 
Polacy wyrażali na ulicach Gdańska i innych miast 
swój sprzeciw wobec mowy nienawiści. To dlaczego 
Wysoki Senat miałby nie wyrazić swojego sprzeciwu 
wobec mowy nienawiści? Dlaczego Wysoki Senat 
miałby nie potępić aktów agresji? Dlaczego to zdanie 
o potępieniu aktów agresji, to zdanie o sprzeciwie 
wobec mowy nienawiści miałoby być wyrugowane 
z ostatecznej wersji naszej uchwały? 

Pozostawiam państwa z tymi pytaniami, a rów-
nocześnie apeluję do wrażliwości koleżanek i kole-
gów, aby była ona wrażliwością wspólną. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan marszałek Karczewski przed opuszczeniem 

naszego zgromadzenia wypowiedział kilka ważnych 
słów. Chciałbym się najpierw do nich odnieść. Żałuję, 
że pana marszałka nie ma w tej chwili, bo wolałbym 
mówić do niego.

Mianowicie pan marszałek Karczewski, po pierw-
sze, zwrócił uwagę na to, że tryb pracy nad tą uchwałą 
był niewłaściwy, że takie uchwały trzeba wcześniej 
zgłaszać jako propozycje i wcześniej, tak zrozumia-
łem, powoływać zespoły, które by nad nimi konsensu-
alnie pracowały i przedstawiały wspólny, uzgodniony 
wniosek. No więc, proszę państwa, ja proponuję, żeby 
te słowa zapisać, bo wprawdzie niewiele nam już tej 
kadencji zostało, ale może jeszcze jakieś uchwały 
się trafią i wtedy surowo trzeba by było tego prze-
strzegać. Bo do tej pory to nie było przestrzegane, 
i to nie było przestrzegane przez bardzo wielu au-
torów projektów uchwał ze strony formacji, którą 
pan marszałek Karczewski reprezentuje. Ja jestem 
w Komisji Ustawodawczej od początku, wszystkie 
te projektowane uchwały przez nas przechodzą i sam 
wielokrotnie zgłaszałem takie propozycje, żeby zanim 
z pewnymi projektami – pewnymi, bo to oczywiście 
nie dotyczy wszystkich uchwał, to jest jasne – z pew-
nymi wrażliwymi projektami uchwał ktoś wyjdzie 
po to, żeby zademonstrować swoje przywiązanie do 
takiej czy innej idei, spróbował jednak wcześniej po-
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(senator M. Borowski) Druga. Po czwartym akapicie dodaje się zdanie: 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia ten akt 
terroru i nienawiści, podkreślając, że nie będzie 
zgody na jakiekolwiek przejawy agresji w życiu 
publicznym, oraz sprzeciwia się mowie nienawiści 
i przemocy w każdej formie”. Proszę państwa, ja 
wiem, że dzisiaj, kiedy się używa sformułowania 
„mowa nienawiści”, jedni pokazują na drugich. Ale 
w tym tekście nie ma tego. W tym tekście jest pro-
ste stwierdzenie, że tak jak tutaj siedzimy, my… 
Przecież my tu, w Senacie, mowy nienawiści raczej 
nie używaliśmy. Ja nie pamiętam tego. To były abso-
lutne wyjątki. Tak więc absolutnie jesteśmy prede-
stynowani do tego, żeby bez obłudy, bez hipokryzji 
taki fragment w tej uchwale zawrzeć. I o to proszę. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, co wydarzyło się w niedzielę, w momencie, 

który był czy miał być najwspanialszym momentem 
rozpoczynającego się roku, czyli w momencie czynie-
nia dobra… Dzisiaj nie ma chyba żadnych słów, które 
mogłyby wyrazić nasz żal i to wszystko, co w nas 
buzuje, co chcielibyśmy przekazać innym, a szcze-
gólnie potomnym. Każdemu z nas trudno odnaleźć 
się w sytuacji, kiedy człowiek szalony odbiera w taki 
sposób życie drugiemu, w sposób brutalny, z nienawi-
ścią, z wielką agresją, ale też z manifestem politycz-
nym czy manifestem, który miał być usłyszany i miał 
być powtarzany – tak chciał zamachowiec – przez 
lata. To jest moment, kiedy chyba na nas wszystkich 
spada wielka odpowiedzialność. Mamy dużo pracy 
do wykonania – musimy zrobić wszystko, żeby to 
się nie powtórzyło. Jak spojrzymy na naszą historię, 
zobaczymy, że podobne zdarzenia miały miejsce. 
Obiecywaliśmy sobie wtedy, że już więcej do tego 
nie dojdzie, a jednak początek roku pokazał, że na 
nasz naród znów spadła tragedia.

Szanowni Państwo, spór polityczny – bo o nim 
najczęściej się tu mówi – jest nieodzownym ele-
mentem demokracji. On powinien być prowadzony, 
szczególnie że w polskim parlamencie czy w polskiej 
debacie publicznej nie ma przedstawicieli różnych 
środowisk, które powinny być reprezentowane. I to 
na nas, polityków, którzy zasiadają w tej Izbie, którzy 
zasiadają w jednej i w drugiej Izbie, spada duża od-
powiedzialność za to, aby różne głosy, różne poglądy 
miały swoje odzwierciedlenie w debacie publicznej, 
choćby przy mównicy, w ramach tego, co robimy na 
co dzień.

na co dzień, jako prezydent – powiedział, że, no… nie 
znał prezydenta Adamowicza. No, muszę powiedzieć, 
że to argument dość słaby. Podejmujemy tutaj różne 
uchwały, bardzo często dotyczą one osób, których 
nie znamy, a o których cechach osobistych piszemy, 
opierając się jednak na pewnych faktach, na pewnych 
informacjach, opiniach itd. Żeby nie być gołosłow-
nym, przytoczę pewien fragment. Nie tak dawno po-
dejmowaliśmy uchwałę o zasługach prof. Pelczara, 
znakomitego onkologa, którego, jak sądzę, nikt z nas 
nie znał. A znalazł się tam następujący fragment: był 
człowiekiem niezwykłej dobroci, o nieprzeciętnych 
walorach etycznych i głębokim morale. Z czego to 
bierzemy? Oczywiście bierzemy to z opinii, jakie 
o nim były. Otóż jeżeli chodzi o tę część działalności 
prezydenta Adamowicza, to te opinie były generalnie 
pozytywne.

I, proszę państwa, nie wiem, czy wszyscy o tym 
wiedzą – to jest jakiś zupełny paradoks – że rodzi-
na zabójcy… W tej rodzinie było bodajże siedmioro 
dzieci…

(Głos z sali: Ośmioro.)
Ośmioro? Było w niej ośmioro dzieci. Rodzina 

zabójcy gnieździła się w jakiejś norze i matka – ta, 
która dzisiaj jest w tak tragicznej sytuacji – zwróciła 
się do prezydenta Adamowicza o pomoc. I to miesz-
kanie, w którym zamieszkali, mieszkanie komunalne, 
dostała od Adamowicza. A on z ręki jej syna zginął.

Taki więc wydaje mi się, że trzeba trochę się prze-
łamać, Panie i Panowie z Prawa i Sprawiedliwości, 
w tej sprawie. Tu nie chodzi o jakieś polityczne aspek-
ty. Tu nie chodzi o to, żeby wychwalać postawę pre-
zydenta Adamowicza jako zwolennika określonych 
poglądów, określonych działań politycznych itd., bo 
rozumiem, że to nie byłoby do przyjęcia, zresztą tego 
w tych propozycjach nie było. Chodzi o to, żeby oddać 
mu cześć jako człowiekowi. Nie tylko dlatego, o czym 
mówił pan senator Klich, że piastował pewne funk-
cje, stanowiska itd., ale dlatego, że był także właśnie 
wrażliwym, dobrym człowiekiem.

I dlatego, Panie Marszałku, chcę powiedzieć, 
że ja popieram oczywiście ten projekt uzgodniony, 
który się okazał nieuzgodnionym, ale gdyby on nie 
został przyjęty, chciałbym jednak stworzyć szansę na 
podjęcie tej uchwały mimo wszystko konsensualnie. 
W związku z tym pozwolę sobie zgłosić 2 poprawki.

Pierwsza. Po trzecim akapicie dodaje się akapit: 
„Jak wielokrotnie mówił – Paweł Adamowicz oczy-
wiście – Gdańsk to «miasto wolności i solidarno-
ści». Pozostawił miasto nowoczesne, tolerancyjne, 
przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym. Był dobrym 
i wrażliwym człowiekiem z naturalną otwartością na 
losy innych ludzi i troską o nich”. To jest pierwsza 
poprawka.
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(senator G. Napieralski) nas i z nami polemizuje. Bo ona ma swoje wartości. 
Ona ma swoje przemyślenia. Ona ma swoje poglądy, 
które powinniśmy uszanować.

Szanowni Państwo, to jest taki moment, w któ-
rym powinniśmy zadać sobie pytanie, czy potrafimy 
właśnie wrócić do takich standardów, że… Nie mó-
wimy o takim beznamiętnym zgadzaniu się z danymi 
poglądami, nie mówimy o beznamiętnym zgadzaniu 
się z tym, co ktoś inny mówi. Tylko chodzi o to, czy 
potrafimy się ze sobą tak naprawdę spierać, czy po-
trafimy pokazać swoje lepsze pomysły, lepsze rozwią-
zania, czy też nie potrafimy tego zrobić. Przecież do-
kładnie wiecie, bo i w tej Izbie o tym rozmawialiśmy, 
jak łatwo każdego z nas oskarżyć, jak łatwo każdego 
z nas osaczyć, jak dzisiaj ludzie – nie tylko polity-
cy – są tak naprawdę bezbronni wobec oszczerstw, 
wobec mowy nienawiści, wobec ataków, szczególnie 
tych anonimowych, które pojawiają się w przestrzeni 
internetu, i jak często cierpimy, kiedy obok nas nie 
ma ludzi, którzy nas bronią, a sami nie możemy się 
bronić. Jak cierpimy wtedy, kiedy mamy poczucie 
niesprawiedliwości, bo chcemy zrobić dużo dobrego, 
ale okoliczności czy osoby, z którymi się spotkaliśmy, 
chcą tę naszą dobroć wykorzystać.

Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, 
a prezydenta znałem tylko z oficjalnych uroczysto-
ści. I kiedy poleciałem na pogrzeb pana prezyden-
ta… Przypomnę, że było też takie zdarzenie kilka 
lat temu, kiedy szaleniec wbiegł do biura jednego 
z parlamentarzystów i też dokonał mordu. Ten szale-
niec miał listę polityków, których chciał zamordować. 
Ja też byłem wtedy na tej liście. Dokładnie wiem, 
jakie uczucia targają człowiekiem, który zderza się 
z nienawiścią czy z czymś, co tak naprawdę może 
kosztować go również życie. Byłem na tym pogrzebie 
i odbierał mnie z lotniska mój serdeczny przyjaciel, 
który był rywalem prezydenta Adamowicza w 2010 r. 
I nie wchodziliśmy do bazyliki. Poszliśmy na jeden 
z placów, żeby zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się 
dzisiaj wśród nas wszystkich, Polek i Polaków. I tam, 
na jednym z placów w Gdańsku, pod telebimem, za-
uważyliśmy coś niesamowitego. Mój kolega, który 
prowadził kampanię, prowadził tę kampanię bardzo 
merytorycznie. I nawet sobie przypominałem różne-
go… No, bo wspierałem go w tej kampanii. Wtedy, 
w 2010 r., byłem szefem partii. I to było coś takiego, 
że stanęło naprzeciwko siebie 2 ludzi, jeden z lewicy, 
drugi z prawicy, tak można to oczywiście uogólnić. 
Ale potrafili tę kampanię prowadzić… Nie znajdziecie 
żadnego artykułu o tym, że gdzieś tam była mowa 
nienawiści, że ktoś kogoś obrzucał wyzwiskami. 
Stanęliśmy w tłumie i zobaczyliśmy jedno: że nie 
ma zgody wśród Polek i Polaków na takie właśnie 
traktowanie się nawzajem, że nie ma zgody na to, 
żeby właśnie taka mowa nienawiści i taka atmosfera 
w Polsce miała miejsce.

Potrzeba sporu politycznego nie może jednak 
oznaczać – podkreślam: nie może oznaczać – zgody 
na język nienawiści, na to, byśmy patrzyli na siebie 
nienawistnie i traktowali się wrogo. Nie możemy 
deprecjonować wartości, które prezentują inni. Nie 
możemy innych wyśmiewać, nie możemy ich poniżać. 
A jak spojrzymy na ostatnie lata w polskiej polityce, 
to zobaczymy, że często tak było. Nie potrafiliśmy 
ze sobą mądrze polemizować, tylko wskazywaliśmy 
na innych palcem i mówiliśmy: jaki ty jesteś zły, jaki 
niedobry. Akurat nie tylko śp. prezydent Adamowicz, 
ale też wielu innych polityków odczuło to na wła-
snej skórze i często było nieuczciwie oskarżanych. 
A inni bardzo szybko pędzili za tą opinią i podda-
wali się określonej atmosferze. Wiemy, do czego to 
prowadzi. Co innego powiedzieć, że nie zgadzamy 
się z senatorem, posłem, ministrem, premierem czy 
przewodniczącym klubu, a co innego go atakować. 
Co innego powiedzieć, że ktoś źle, błędnie robi, a co 
innego powiedzieć: nie zgadzam się z jego pomysła-
mi, poglądami, mam lepsze, ciekawsze, inne, różne 
od tych, które on prezentuje.

Zobaczcie państwo, w jak wielu wywiadach różni 
ważni politycy używali słów, których w ogóle nie 
powinno być w opinii czy przestrzeni publicznej – 
„głupku”, „gówniarzu”, „zły człowieku”. Już nie chcę 
przywoływać innych, gorszych, np. „debilu”. Takie 
słowa pojawiały się w wywiadach ważnych ludzi, 
którzy powinni świecić przykładem i pokazywać, że 
powinniśmy funkcjonować inaczej.

Mój kolega, który jest znakomitym polonistą, 
zadzwonił do mnie po tej tragedii i powiedział: 
Grzegorz, już na lekcjach języka polskiego uczymy 
się, na czym tak naprawdę polega spór i jak powin-
niśmy go prowadzić – nie tak, że jeżeli nie mamy 
argumentów, to używamy gróźb. Cytuję to za moim 
kolegą. A w przestrzeni publicznej, jak zauważyłem, 
kiedy brakuje argumentów, kiedy brakuje innych po-
mysłów, to padają groźby, oszczerstwa i bluźnierstwa. 
To prowadzi później do takiej atmosfery, jaką mamy 
dziś w Polsce. Bo mamy ją dzisiaj w bardzo, bardzo 
poważnym stopniu.

I dzisiaj przed nami, Szanowni Państwo, jest wiel-
kie wezwanie do walki z tym językiem nienawiści, 
z tą mową nienawiści, z zachowaniami, które mają 
miejsce. Ludzie mają prawo krytykować polityków. 
Mają prawo nas krytykować. Ludzie mają prawo się 
z nami nie zgadzać. Mają prawo nie zgadzać się z opi-
nią jednej czy drugiej telewizji. Ludzie mają prawo 
nie zgadzać się ze sobą nawzajem. Nawet więcej: my 
mamy prawo rozejść się, mając cały czas odmienne 
zdania. Ale nawet jeżeli się rozchodzimy i mamy od-
mienne zdania, musimy mieć na uwadze jedno: wielki 
szacunek do drugiej osoby, która jest naprzeciwko 
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(senator G. Napieralski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wobec śmierci czasami najlepiej zachować mil-

czenie. Wydaje mi się, że byłoby dobrze – była to 
jedna z możliwości – gdybyśmy projekt uchwały upa-
miętniającej pana prezydenta Adamowicza przyjęli 
jednomyślnie w milczeniu. No ale tak się niestety nie 
stało. Mamy otwartą przestrzeń do refleksji i dyskusji.

Jeśli idzie o same teksty tych projektów uchwał… 
Może nie jestem człowiekiem bardzo wrażliwym, ale 
z mojego punktu widzenia te teksty co do istoty się 
właściwie aż tak bardzo nie różnią. Fakt, że podejmie-
my taką uchwałę, sam w sobie jest oddaniem hołdu, 
potępieniem tego czynu. Prawda? A więc sprzeczamy 
się moim zdaniem niepotrzebnie i mimo wszystko 
o sprawy co najwyżej drugorzędne. Sam fakt, że 
Senat nad tym się pochylił, jest tutaj najważniejszy.

Skoro dyskutujemy, to, jeśli państwo pozwolą, 
chciałbym kilka minut poświęcić na refleksję, do któ-
rej zresztą namawiał tutaj pan marszałek Borusewicz. 
Chodzi o to, żebyśmy faktycznie się zastanowili, już 
trochę na zimno, na chłodno, nie w sposób emocjonal-
ny – chociaż emocje w tym wszystkim są niezwykle 
ważne i przecież przez pierwsze godziny byliśmy 
w takich specyficznych emocjach i każdy z nas tę 
sprawę na pewno na swój sposób przeżywał… Ale 
spróbujmy teraz, kiedy minął już prawie drugi tydzień 
od tej tragedii, zastanowić się nad tym, co się stało 
i jakie z tego płyną wnioski.

Jakie są moje refleksje? Proszę państwa, pierwsza 
sprawa, kiedy nad tym się zastanawiałem… Moja 
refleksja idzie w stronę systemu wychowania. Jakie 
wartości dzisiaj przyświecają wychowaniu młodych 
ludzi, młodego pokolenia? Bo ten człowiek był sto-
sunkowo młody, chodził do szkoły, miał rodzinę, 
wielodzietną rodzinę. A więc jakie są te wartości? 
Proszę państwa, to zdarzenie pokazuje, że z tymi 
wartościami jest coś nie tak. Dzisiaj sława, zaistnienie 
w mediach, zaistnienie przed światem przez sekundę, 
przez minutę, staje się wartością tak wielką, że niektó-
rzy są dla tego gotowi popełnić najgorszą zbrodnię. 
I to, niestety, nie jest jedyny taki przypadek. Takich 
przypadków w ostatnich latach było… no, może nie 
aż tak wiele, ale sporo. Było ich sporo na świecie, 
Polska też od tego nie jest wolna. Myślę, że sława za 
wszelką cenę, bez jakby pokrycia… To jest pierwsza 
sprawa. I to, jak myślę, powinno być naprawdę spra-
wą do namysłu dla wychowawców, dla nauczycieli, 
dla rodzin.

Druga sprawa, także związana z wychowaniem. 
Proszę państwa, otóż jest jakoś tak, że chyba już trze-

Powiem szczerze: byłem przekonany, że to naj-
bardziej tragiczne wydarzenie spowoduje, że wśród 
nas – tych, którzy mogą dużo zmienić, mogą dużo 
zrobić – pojawi się naprawdę poważna refleksja 
i chęć do tego, aby podać sobie ręce i powiedzieć, 
że owszem, będziemy spierali się na argumenty, ale 
będziemy inaczej ze sobą dyskutować. Mogło się to 
wydarzyć już dzisiaj. Ja nie wiedziałem o tym spo-
tkaniu czy o tych uzgodnieniach, ale pamiętam, że 
kiedy byłem w izbie niższej polskiego parlamentu, 
w Sejmie, to zawsze w podobnych sytuacjach, kie-
dy dochodziło do wydarzeń szczególnych, nadzwy-
czajnych, ustalaliśmy u marszałka Sejmu – tam byli 
przedstawiciele wszystkich partii politycznych, też 
posłowie niezależni – jednolity tekst projektu, tak 
żeby na sali już nie było dyskusji, tak żeby pokazać 
wszystkim, że w tragicznym momencie, w tak waż-
nym momencie potrafimy się jednoczyć, potrafimy 
być razem i pokazać, że jest wśród nas i wobec nas 
solidarność.

Wiem, Panie Marszałku, że czas… Już kończę.
Proszę uwierzyć, że dla mnie – myślę, że dla nas 

wszystkich – ten czas jest bardzo trudny. Chcę powie-
dzieć na koniec, Panie Marszałku, Szanowni Koledzy, 
Szanowne Koleżanki, że chyba nie jest nam potrzebna 
dzisiaj jakaś ponadpartyjna zgoda. Nie to jest nam 
potrzebne. Nam dzisiaj potrzebne jest… Można by 
powiedzieć, że przeciwnie, że potrzebna jest gorąca 
dyskusja o tym, jaka jest nasza polityka zagraniczna, 
polityka gospodarcza, co z nauczycielami, jak mają 
wyglądać media publiczne itd. Tych tematów jest bez 
liku. Nam taka dyskusja jest potrzebna, tylko niech 
ona będzie merytoryczna, niech ona będzie z szacun-
kiem dla drugiego człowieka. Powtórzę: z szacunkiem 
dla drugiego człowieka.

Powtórzę raz jeszcze, Panie Marszałku, Koleżanki 
i Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy 
Obywatelskiej – zawracam się do wszystkich, któ-
rzy są dzisiaj na tej sali dzisiaj – że ja nie jestem ze 
środowiska, z którego wywodzi się śp. prezydent 
Adamowicz, ale uważam, że tak jak w 2010 r. po 
katastrofie smoleńskiej czy w wielu innych waż-
nych momentach, tragicznych dla nas, potrafiliśmy 
uszanować tego, który stoi naprzeciwko nas w po-
glądach politycznych czy po drugiej stronie bary-
kady politycznej, jak my to mówimy… Mam taką 
prośbę, żaden apel, tylko prośbę, jeżeli mogę z tej 
mównicy ją skierować, abyśmy uszanowali tych, 
którzy najlepiej znali pana prezydenta – ja do nich 
nie należę – pozwolili im napisać ten tekst i w ciszy, 
i w skupieniu ten tekst przyjęli. Niech ten tragiczny 
moment, dzisiejsze jego wspomnienie, będzie dla 
nas początkiem szacunku dla drugiego człowieka. 
O to bardzo proszę. (Oklaski)
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(senator A. Bobko) Niewątpliwie ceną, którą za to płacimy, są więk-
sze zadania nałożone na różnego rodzaju służby, na 
Policję, na służby specjalne, jest inwigilacja itd. No, 
tutaj czekamy na raport ministra spraw wewnętrz-
nych… Ja jestem przekonany, że ten raport będzie 
rzetelny, uczciwy i będzie pokazywał pewnie też 
błędy i zaniedbania, które umożliwiły zaistnienie 
tego rodzaju incydentu. Chociaż chyba każdy z nas 
rozumie, że nie ma systemu zabezpieczeń, który by 
kompletnie uniemożliwił występowanie tego rodzaju 
incydentów, bo to trzeba by po prostu wszystkich 
pozamykać do klatek. Na ten raport czekamy.

Na pewno to zdarzenie pokazuje też ogromną sła-
bość systemu penitencjarnego. Zresztą nie tylko ten 
przypadek to pokazuje. Mamy na szczęście może nie 
jakąś wielką liczbę, ale sporą liczbę przypadków, że 
ludzie wychodzą z więzienia, wychodzą na przepustki 
i dokonują niemal natychmiast kolejnych zbrodni – 
prawda? To też powinno dać nam do myślenia.

Moim zdaniem te sprawy, na które zwracam uwa-
gę, są dużo bardziej istotne i mają większe znaczenie 
dla wyciągnięcia wniosków z tej sprawy niż skupienie 
się na mowie nienawiści. Bo właściwie jesteśmy dzi-
siaj w takim momencie, że za główną przyczynę tej 
zbrodni, tej tragedii uważamy mowę nienawiści. Ja 
mowy nienawiści nie lekceważę – to jest rzecz okrop-
na, to jest rzecz odrażająca, tak jak głupie gadanie, 
jak głupota. Mowa nienawiści jest jakąś emanacją 
głupoty, pewnej bezradności, frustracji. I ja tego nie 
lekceważę. Były zresztą przypadki w historii, kiedy 
związek pomiędzy mową nienawiści a zdarzeniem był 
w mojej ocenie dużo silniejszy, choćby morderstwo 
ks. Jerzego Popiełuszki. Ono w jakimś sensie było 
przygotowane przez faktyczną mowę nienawiści na-
kierowaną na tego konkretnego człowieka. Tutaj zaś 
– mówię to z całym szacunkiem dla pana prezydenta 
Adamowicza i dla rodziny – przyznam, że takiego 
związku bezpośrednio nie dostrzegam. Prezydent 
Adamowicz był pełnokrwistym politykiem, podle-
gał silnej krytyce, jego działania podlegały silnej 
krytyce, proszę państwa, nie tylko ze strony Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie chcę już tego wątku rozwijać. 
Podlegał krytyce sprawiedliwej i niesprawiedliwej, 
tak jak my wszyscy jej podlegamy, ale okoliczno-
ści tej zbrodni w moim przekonaniu raczej pokazują 
bardzo wątły związek pomiędzy mową nienawiści 
a czynem tego nieszczęsnego szaleńca, który to zro-
bił. Oczywiście nad mową nienawiści, zwłaszcza 
nad tym, żebyśmy naszą debatę publiczną próbowali 
przenieść na wyższy poziom… Tutaj jak najbardziej 
powinniśmy z tego wyciągnąć lekcję, najlepiej każdy, 
robiąc swój rachunek sumienia, ale nie przesadzaj-
my, a zwłaszcza nie dajmy się ponieść fali emocji, 
że mowa nienawiści była przyczyną tej tragedii. Te 
przyczyny starałem się na chłodno opisać w tych kil-
ku słowach, które powiedziałem. Dziękuję.

cie pokolenie… Właściwie to zaczęło się za moje-
go pokolenia; lata siedemdziesiąte były początkiem 
takiego wychowania, w którym bezbronność staje 
się cnotą. Cnotą jest bezbronność. Jeżeli coś jest nie 
tak, jeżeli ktoś nas napada, to podnosimy ręce, nie 
bronimy się. Nawet dzisiaj w uchwale o harcerstwie 
pojawiło się coś takiego, aby harcerstwo, broń Boże, 
nie było jakoś wiązane z organizacją paramilitarną, 
która, że tak powiem, przygotowuje się do stosowa-
nia przemocy. Jednak jedną z form pomocy innym, 
potrzebującym, jest także stanięcie w obronie kogoś, 
kto jest bezpośrednio zagrożony. I ta sytuacja, która 
miała miejsce na scenie w Gdańsku, była dla mnie 
niezwykle przejmująca. Przecież tam była cała gru-
pa… No, dokładnie nie wiem, widziałem to tylko 
bardzo niedokładnie, ale byli tam mężczyźni. Tutaj 
niestety… Nie wiem, czy panie się nie obrażą, że w tej 
chwili nie odwołuję się do tego, że były tam panie 
i byli panowie… A więc byli tam panowie i przez 
dobrych kilka minut nikt nie potrafił zareagować. 
To była jakaś kompletna bezbronność. Pomijam już 
to, że były tam także służby porządkowe, które po-
winny być do tego przygotowane w sposób bardziej 
profesjonalny. Ale o tym profesjonalizmie za chwilę, 
teraz mówię o naturalnym odruchu obrony, o odruchu 
stanięcia w obronie kogoś. Jesteśmy, że tak powiem, 
wystawieni na bezbronność. To też powinno nam dać 
do myślenia.

Trzecia rzecz, może jeszcze bardziej trudna. I tutaj 
być może znowu państwu czy tym, którzy nas słucha-
ją, jeszcze bardziej się narażę. Otóż, proszę państwa, 
ten człowiek przez kilkanaście sekund czy około mi-
nuty chodzący po scenie epatował pewną, powie-
działbym, bezczelnością sprawcy, który popełnił tak 
straszliwy czyn i czuje się bezkarny. Tutaj, proszę 
państwa, dotykamy kwestii, która dzisiaj w Europie 
wychodzi już poza margines poprawnej dyskusji, bo 
dzisiaj jednym z niejako identyfikatorów Europy jest 
zniesienie kary śmierci. Nie chcę tutaj wchodzić w tę 
sprawę, chcę po prostu zwrócić uwagę, że zniesienie 
kary śmierci w Europie ma swoją cenę. My możemy 
dostrzegać i dostrzegamy pozytywy tego zjawiska, 
ale ma to swoją cenę. I to zdarzenie, moim zdaniem, 
jest przykładem ceny, którą Polska, którą Europa płaci 
za bezkarność tego rodzaju morderców. Bo on jest 
bezkarny. Prawda? Takim manifestem bezkarności 
zbrodniarza, jeszcze bardziej spektakularnym, była 
sytuacja w Norwegii z Andersem Breivikiem, który 
zamordował 77 osób i, odwołując się do europejskiej 
kultury praw człowieka, oskarżył państwo, że ma złe 
warunki w więzieniu. To powinno dać nam do myśle-
nia i to też jakby opisuje sytuację, w której jesteśmy. 
I jak w tej sytuacji aksjologicznej w Europie bronić 
się czy unikać tego rodzaju zdarzeń?
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Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, że nie chciałem w ogóle zabierać 

dzisiaj głosu. Ale jak się przysłuchuję tym wystąpie-
niom, tym wspaniałym mowom, które tutaj państwo 
wygłaszacie… Można by odnieść wrażenie, że za 
chwilę niektórzy będą wylewać krokodyle łzy. To 
jest wyjątkowa obłuda.

Można było tę sprawę załatwić w komisji i dzisiaj 
rzeczywiście przegłosować, nie przenosić tej dyskusji 
na salę plenarną.

(Senator Bogdan Klich: Można było.)
Ale nazwę to po imieniu. Chcecie po prostu dalej 

to jątrzyć i podgrzewać tutaj atmosferę, żeby… Bo 
są teraz media i to jest transmitowane. I ciągniecie 
ten temat od rana.

Powiem wam tak: po ludzku bardzo współczuję 
panu Adamowiczowi. I nieskromnie powiem, że w co-
dziennej modlitwie rannej i wieczornej wspominam 
pana Adamowicza jako człowieka. Bo mu się należy 
szacunek. I powiem, że wczoraj również razem z pań-
stwem uczciłem minutą ciszy pana Adamowicza. Bo 
to się po ludzku człowiekowi należy. Niekoniecznie 
muszę się zgadzać z tym, co robił jako polityk. Ale 
uważam za wyjątkową hipokryzję… Bo przecież nie 
tak dawno odsądzaliście pana Adamowicza, można 
by powiedzieć, od czci i wiary. Przecież to był wasz 
kolega partyjny, któregoście usunęli z partii. Ubiegał 
się o urząd prezydenta wbrew waszej woli, bo wysta-
wiliście innego kandydata. Są dziesiątki materiałów 
o tym, jaki mieliście do niego stosunek. A dzisiaj jakiś 
cud się dokonał. Chcecie, można powiedzieć, zrobić 
z niego wręcz męczennika, a nawet go gloryfikować. 
Po co? W jakim celu chcecie to robić? Bo chcecie to 
wykorzystać politycznie. Bo zbliżają się wybory. Ja 
to nazywam po imieniu, taka jest prawda. Bardzo 
się wam dziwię, że to robicie, bo Polacy pamiętają. 
Ja po prostu nie chcę pozostawać w tych oparach ab-
surdu, uczestniczyć w tym, co wy robicie. Po ludzku 
pomódlcie się za niego i nie wracajcie do tego, nie 
podsycajcie emocji. Chodzi wam tylko o bicie piany, 
w tym celu to robicie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałabym powiedzieć na samym początku o jed-

nej ważnej kwestii. Chciałabym wyrazić żal, że nie 
będzie tutaj dzisiaj z nami pana Piotra Adamowicza, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Też chciałbym się podzielić z państwem pewny-

mi refleksjami dotyczącymi dzisiejszego posiedzenia 
i tego bardzo smutnego okresu od chwili zamordowa-
nia pana prezydenta.

Jeśli chodzi o dzisiejszą debatę, to stwierdzam, że 
ona jest smutna. Każdy z nas, senatorów, ma w so-
bie wrażliwość, to nie ulega wątpliwości, z tym że 
są to wrażliwości różne. Zgadzam się z większością 
wypowiedzi moich przedmówców, szczególnie z wy-
powiedzią pana prof. Bobki, i uważam, że te 2 wersje 
projektu uchwały co do meritum specjalnie się nie 
różnią. Ze względów zasadniczych będę się skłaniał 
ku przyjęciu wersji prezentowanej przez mój klub.

A teraz refleksja dotycząca tego smutnego i strasz-
nego okresu od chwili zabójstwa pana prezydenta 
Adamowicza. Otóż rozpatruję to z punktu widzenia 
takiego czysto ludzkiego. Człowiek idzie czynić coś 
dobrego na rzecz innych. Na drugi dzień już go nie 
ma. Obserwowałem w tych krytykowanych przez 
niektórych mediach przebieg zdarzeń, które nastąpiły 
potem w Gdańsku, szczególnie chodzi mi tu o trans-
misję uroczystości pogrzebowych w Gdańsku. Było 
tam wiele elementów, które mnie osobiście bardzo, 
no, w jakiś sposób odpowiadały. Zwróciłem uwagę 
na asystę honorową Marynarki Wojennej. Uważam to 
za wielki plus, bo wcześniej nie bardzo było miejsce 
na udział naszego wojska w uroczystościach np. na 
Westerplatte.

Obserwowałem także wystąpienia różnych osób 
nawołujących do spokoju i pojednania. Ale zauwa-
żyłem też, że nie zawsze mowa ciała wygłaszających 
te nawoływania do pojednania była zgodna z tym, co 
mówili. Zakładam, że tutaj wszystkich moich przed-
mówców cechowała zgodność mowy ciała z tym, 
o czym dzisiaj mówili.

Ale na jedno – i to jest główny powód mojego 
wystąpienia – muszę zareagować, muszę zwrócić 
państwa uwagę. Otóż powstała u mnie taka refleksja, 
czy w Gdańsku nie obowiązują prawa i dobre oby-
czaje Rzeczypospolitej, czy organizatorzy pogrzebu 
w Gdańsku nie wiedzą, co to jest precedencja, czyli 
ustalony protokolarnie porządek pierwszeństwa czy 
kolejności. Nawet w najbardziej odległej od centrum 
gminie wiedzą, co to jest precedencja. Czyżby tam 
nie wiedzieli?

Dziękuję, Panie Marszalku, za uwagę. (Oklaski)
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie!
Jak zwykle pan prof. Bobko, a potem pan prof. 

Probierz… Naprawdę nie miałam zamiaru występo-
wać. Niemniej trzeba się jednak odnieść… Mówię 
to w kontekście swojej wcześniejszej wypowiedzi. 
Chyba w listopadzie podczas posiedzenia dotyczą-
cego sprawozdania rzecznika praw obywatelskich 
właśnie pan prof. Bobko powiedział, że powinniśmy 
– pamięta pan? – szanować taką wolność, jaką mamy. 
Ja wówczas odpowiedziałam, że nie powinniśmy tak 
mówić, dlatego że wolność nie ma żadnych przy-
miotników, wolność albo jest, albo jej nie ma. Potem 
na swoje nieszczęście przytoczyłam takie słowa, że 
Urban nas przygotowywał do śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki. Pamiętacie państwo? Na swoje nieszczę-
ście to powiedziałam. Przypomniało mi się, kiedy 
został zabity pan prezydent Adamowicz, że niestety 
nieraz słowa zabijają szybciej i trafiają do tych, którzy 
potem przekuwają je w czyn. Niestety.

I dzisiaj nie możemy zapomnieć o tym, Panie 
Profesorze Bobko i Panie Profesorze Probierz, nie 
możemy mówić, że to nie słowa, że to nie mowa nie-
nawiści to robi. Bo to mowa nienawiści, którą karmił 
się ten jeszcze wówczas więzień… On przebywał tam 
5,5 roku, on przez 2 lata miał do czynienia tylko… On 
przez długi okres nie miał nawet radia. Więc czym 
on się karmił? Potem miał dostęp do telewizji. Czym 
on się karmił? Złą nienawiścią się karmił. Poczucie 
jego krzywdy, i to, co usłyszał potem, a co my mieli-
śmy możliwość usłyszeć po dokonanym zabójstwie… 
To nie były przypadkowe słowa. Wszyscy, jak tutaj 
siedzimy, wiemy również, że żeby dokonać takiej 
zbrodni, trzeba mieć naprawdę wprawną rękę. Jest 
tutaj jeden pan doktor, drugi… oni wiedzą, że nie 
jest łatwo bez przygotowania takim nożem operować.

Jeżeli chodzi o apel, jeżeli chodzi o to Westerplatte, 
to myślałam, że dzisiaj o tym nie będziemy mówili, że 
będziemy mówili o panu prezydencie Adamowiczu, 
będziemy mówili o jego zasługach, o których tutaj 
wszyscy wiemy. Bo przytoczony przez pana senato-
ra przykład jego postawy… Wiemy m.in. o tym, że 
pomagał biednym dzieciom, rodzinie w Syrii. Ale 
my o wielu rzeczach nie wiedzieliśmy. Dopiero po 
jego śmierci o nich się dowiedzieliśmy. A dzisiaj pa-
nowie przypominacie o tym, że podczas ceremonii 
na Westerplatte padły takie czy inne słowa. Przecież 
wszyscy równie dobrze wiemy o tym, że prezydentowi 
Adamowiczowi chodziło tylko i wyłącznie o to, że 
było uzgodnione z panem ministrem obrony narodo-

który wyraził gotowość przyjechania i podzięko-
wania za tę dzisiejszą uchwałę, ale niestety zostało 
mu to uniemożliwione. Bardzo niedobrze, że tak się 
stało. Szkoda, że przy takiej okazji zabraknie tutaj 
przedstawiciela najbliższej rodziny pana prezydenta 
Adamowicza.

(Senator Piotr Zientarski: Głosu przedstawicie-
la…)

Proszę?
(Senator Bogdan Klich: Zabranie jego głosu.)
Chciał podziękować za uchwałę. Chciał po prostu 

podziękować za uchwałę, ale zostało mu to uniemoż-
liwione.

Druga kwestia, o której chciałabym powiedzieć. 
Chciałabym się zwrócić z podziękowaniem do nie-
obecnego chyba dzisiaj pana senatora Szymańskiego. 
Chciałabym wyrazić swój szacunek, ogromny szacu-
nek za jego postawę w czasie uroczystości pogrzebo-
wej, za jego uczestnictwo w tej uroczystości, za to, że 
pojawił się w szpitalu. Ogromny szacunek dla niego.

I trzecia kwestia, o której chcę powiedzieć. 
Szanowni Państwo, napisałam taki tekst, jeszcze 
przed pogrzebem. Napisałam ten tekst po tych uro-
czystościach upamiętniających, które się wtedy od-
były, właściwie spontanicznie, kiedy to tysiące, setki 
tysięcy ludzi wyszły na ulice Gdańska. Napisałam 
wtedy tekst, który pragnę w tej chwili przeczytać. 
Zamieściłam go na Facebooku.

„Kłaniam się nisko Gdańskowi. Z wielkim podzi-
wem i wzruszeniem patrzę, jak gdańszczanie stanęli 
na wysokości zadania w obliczu tak nagłej i tragicznej 
śmierci swojego Gospodarza – Pawła Adamowicza. 
Dotyczy to zarówno władz miasta organizujących 
pożegnalne uroczystości, jak i mieszkańców, któ-
rzy stawili się wielkim tłumem na wieść o śmierci 
swojego Prezydenta. Patrzę z podziwem na wzorowe 
zachowanie Wiceprezydent miasta, pani Aleksandry 
Dulkiewicz, i rzeczniczki Magdaleny Skorupki-
Kaczmarek, a także na to, że miasto udzieliło pomocy 
pozostającej w szoku rodzinie zamachowca. Z podzi-
wem śledzę godne i pryncypialne wypowiedzi gdań-
skich polityków, których to miasto ma taką obfitość. 
Patrzę na zjednoczone elity tego miasta. Ze wzrusze-
niem odkrywam Pawła Adamowicza – Prezydenta 
życzliwego, empatycznego, walecznego i, co naj-
ważniejsze, będącego zawsze z ludźmi. Kłaniam się 
Gdańskowi i marzę, aby Polska była taka jak miasto, 
które osierocił pan Prezydent Adamowicz”.

I na zakończenie chciałabym złożyć jeszcze raz, 
pod nieobecność pana Piotra Adamowicza, szczere 
wyrazy współczucia i ubolewania na ręce pani mał-
żonki pana prezydenta, na ręce córek, brata i na ręce 
już bardzo wiekowych rodziców. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator G. Sztark) Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrazy ubolewania, współczucia są ważne, ale 

ważne jest też, jak uchronić się na przyszłość przed 
tego typu zdarzeniami. Na pewno nie uchronimy się 
kłótnią o to, jaki będzie projekt uchwały. Nie powin-
niśmy w ogóle na ten temat dyskutować, szczególnie 
w momencie, kiedy nastąpiło już porozumienie co 
do treści. Ale skoro ta dyskusja się rozpoczęła, to 
ja też powiem, że mam kilka refleksji na ten temat 
i wniosków dotyczących mowy nienawiści, przyzwo-
lenia… Sam przypominam sobie wydarzenia, które 
mnie też dotyczyły. Pamiętacie państwo może takie 
transparenty „Litewski chamie, klęknij przez polskim 
panem”? To, co było na stadionie Legii, szubienice 
i inne… I kwestia tego, jaka była reakcja na to. Nie 
będę tu przytaczał nazwisk, choć mógłbym powie-
dzieć, szczególnie w przypadku tych działań, które ja 
podejmowałem, jakie były zachowania w sprawie… 
I nad tym się trzeba mocno zastanowić, szczególnie 
że w naszym życiu parlamentarzystów, posłów i sena-
torów, uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach. 
Mówiliście państwo, w telewizji się mówi o impre-
zach masowych, że to nie była impreza masowa… 
No, kiedy jest impreza masowa? Na stadionach, ponad 
1 tysiąc osób, hala sportowa… To są imprezy maso-
we. Nie organizuje się na tego typu spotkaniach, na 
przykład wyborczych… Ale są różnego rodzaju zgro-
madzenia. Są zgromadzenia zwykłe, spontaniczne 
i są też te cykliczne, o których dyskutowaliśmy dużo 
tutaj, w Senacie. Są takie właśnie rodzaje zgroma-
dzeń. I w przypadku tych zgromadzeń zwykłych, 
w zależności od tego, czy zajmujemy pas drogowy, 
czy nie, jest tylko kwestia terminu. A w przypadku 
ważnych, dużych imprez, masowych, co najmniej 
na 30 dni wcześniej trzeba uzyskać różnego rodzaju 
uzgodnienia. A dla tego typu zgromadzeń zwykłych 
są krótsze terminy – 6 dni lub 2 dni przed zgroma-
dzeniem. I tam nas nikt nie uchroni, nikogo z nas. 
Jeżeli więc ta mowa nienawiści – to, co się dzieje – 
nie zostanie zatrzymana, to tam nas nikt nie uchroni. 
Nie ma żadnej takiej możliwości – trzeba by mieć 
specjalną ochronę, a na tego typu zgromadzeniach 
nie ma takiej możliwości. Każdy z nas jest narażony 
na niebezpieczeństwo, jeżeli potęgujemy to, co ma 
miejsce w ostatnim czasie.

Trzeba też wyciągać wnioski. Dlatego przedsta-
wiam to moje zdanie i te moje refleksje, żeby nie 
kłócić się o prostą sprawę, o część projektu uchwały. 
Przecież ona jest i tak, i tak do podjęcia. Nie ma nic 
takiego problematycznego w tym projekcie, który 
został zaproponowany przez nas, i trzeba było go 
przyjąć. Nie trzeba było pisać drugiego, dodatkowego 
projektu uchwały. I można było dzisiaj już nie dys-
kutować – i byśmy tu nie rozmawiali. Ale może ta 

wej, że nie będzie odczytywany cały apel smoleński. 
Została naruszona zasada – ja muszę tu odpowiedzieć 
– w związku z czym zaprotestował. A co usłyszeliśmy 
w odpowiedzi? Mowę miłości? Pan minister Błaszczak 
odpowiedział: czy pan prezydent Adamowicz i jego 
urzędnicy mają paszporty niemieckie?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest. Święta praw-
da.)

Mowa miłości?
Proszę państwa, złych słów… Ja tutaj przypomina-

łam, właśnie wówczas, w tym wystąpieniu, o tym, że 
„Wałęsa” to jest złe słowo, że białe róże to jest zbrod-
nia, za którą trzeba ścigać, że trzeba było wyprowa-
dzać pana Frasyniuka skutego, z rękami do tyłu… 
Nikt nie skuwał nas w stanie wojennym. I o tym po-
winniśmy pamiętać, dlatego że ta zbrodnia nie może 
się już nigdy powtórzyć. Nie może się powtórzyć.

Ja dlatego o tym przypominam, że… Bo dzisiaj po-
winniśmy się skupić tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy 
przypomnieli człowieka dobrego. Przecież nikt z nas 
nie sięgał do życiorysów innych bohaterów naszych 
uchwał, mówiliśmy tylko i wyłącznie o prezydencie 
Adamowiczu w odniesieniu do jego pięknego życio-
rysu od 1988 r. Dlatego też, Panie Marszałku, Panie 
i Panowie Senatorowie, ja naprawdę proszę… Zaraz się 
zbierzemy w sali, będziemy ponownie pracowali nad 
tym projektem. Bardzo proszę o to, żebyście państwo 
naprawdę, pamiętając o tym, co złego się stało, pamię-
tając wczorajszą wypowiedź o. Wiśniewskiego i słowa, 
które padły podczas pogrzebu, wypowiedziane przez 
abpa Głódzia, przez o. Wiśniewskiego… Pochylmy 
się jeszcze raz i naprawdę ustąpmy, podejmijmy tę 
uchwałę w konsensusie. Niech nas śmierć nie podzie-
li. Naprawdę bardzo proszę. Przypominam, słowa 
o ks. Jerzym padły już wcześniej, one nas przygoto-
wały… Bardzo proszę, zaapelujcie do swoich, my do 
swoich i wy do swoich… Niech one przestaną już nas 
dzielić tak mocno, że… Dzisiaj mamy taki efekt, że na-
wet nie możemy się nad tym pochylić i pogodzić, żeby 
projekt uchwały, co do którego państwo też nie macie 
żadnych zarzutów, żadnych zarzutów merytorycznych 
ani formalnych… Że co, że to był dobry człowiek? To 
jest jakieś sformułowanie niebezpieczne czy złe? No, 
przyznajmy. Dlatego jeszcze raz bardzo państwa proszę 
o to, żebyśmy już zaczęli pracować nad jedną wspólną 
uchwałą, którą podejmiemy w konsensusie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Florka.
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(senator P. Florek) wyciągniętą rękę, proszę o uszanowanie naszej innej 
wrażliwości. Chcielibyśmy, aby wszyscy senatorowie 
mogli z czystym sercem podnieść rękę za tą uchwałą. 
Tak to zwymiarowaliśmy, taką wrażliwość włożyli-
śmy w ten tekst. Bardzo o to proszę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Zientarski zabierze głos.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że uzgodnione-

go tekstu nie przygotowała jakaś nieformalna grupa, 
tylko członkowie reprezentatywni, bo był to prze-
cież szef klubu PiS i przedstawiciel wnioskodawców 
tego projektu, a od nas 2 członków i przedstawiciel 
wnioskodawców, na zarządzenie przewodniczącego 
Komisji Ustawodawczej. To nie była jakaś niefor-
malna sytuacja, to było po prostu zarządzenie, żeby 
przygotować na posiedzenie komisji możliwie… 
Właściwie byliśmy przekonani, że jest to uzgodnio-
ny projekt, bo uważaliśmy, że to jest taka delikatna 
materia, która powinna połączyć.

Dlatego też, Panie Senatorze… Zwrócił pan uwa-
gę na to, że nie ma tam słów o Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. W projektach były, w dysku-
sjach były, nawet w tych poprawkach w ramach dys-
kusji, ale uznaliśmy, że takie sformułowanie, nazwa-
nie tego dnia dniem, w którym dzielono się dobrem, 
nie będzie nikogo obrażać.

Mało tego, były propozycje, żeby podkreślić sto-
sunek pana prezydenta do emigrantów. Z tego też, że 
tak powiem, się wycofaliśmy, nie wpisaliśmy tego, bo 
uważaliśmy, że to będzie kontrowersyjne, przynaj-
mniej dla was. Ale mówimy o nim, nie o wzorcu dla 
was, mówimy o tej osobie, wielkiej osobie.

Proszę państwa, musiałem dzisiaj wypowiedzieć 
się jako szef komisji samorządu terytorialnego, mówię 
to oczywiście w kontekście tego tekstu. Otóż zarówno 
sformułowanie „jest wzorcem samorządowców”, jak 
i sformułowanie „jest wybitnym samorządowcem”… 
Zostało tylko „jest samorządowcem”. Tamto zostało 
wykreślone. Proszę państwa, 500 prezydentów i bur-
mistrzów miast przyjechało, w tym także prezydent 
mojego miasta, to jest oczywiste, i oni zgodnym chó-
rem powiedzieli, że to jest dla nich wzorzec. Nie musi 
to być wzorzec dla państwa, ale to jest wzorzec dla 
samorządowców. No a już o tym, że nie był pospolity, 
tylko wybitny, świadczy chociażby fakt… Proszę pań-
stwa, zwykłego, przeciętnego, szarego samorządowca 
chyba nie chowa się w bazylice archikatedralnej. Tam 
chowa się wybitnych ludzi. Wy mówicie, że chcecie 

dyskusja, którą prowadzimy – której nie chcieliśmy 
– też nas czegoś nauczy. Dziękuję. (Oklaski)

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

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Myślałem, że ta dyskusja już zmierza ku końcowi. 

Nie chcę jej przedłużać, ale bardzo krótko chciałbym 
powiedzieć, że tak siedzę i słucham… i z jednej strony 
dziwimy się, że ktoś dzieli, że tak powiem, słowa na 
czworo, po czym jednocześnie sam robi coś takiego… 
Tak? Myślę, że mój przedmówca też uległ tej słabo-
ści. Z drugiej strony są ogromne emocje związane 
z tą sprawą, które nie pomagają. Emocje nigdy nie 
pomagają, a jednocześnie nie można ich oddzielić 
od tych spraw.

Mój podpis figuruje na projekcie nr 1079, dlatego 
czułem się w obowiązku zabrać krótko głos.

Chciałbym przede wszystkim podziękować wielu 
moim przedmówcom. Szkoda, że nie ma tu już pana 
senatora Klicha. Z wieloma jego myślami się zga-
dzam – o tych jednakowo popękanych sercach, ale 
też o tych różnych wrażliwościach. Każdy z nas ma 
tę wrażliwość odmienną i jak siedzimy w tej Izbie, to 
musimy to uznać i w najważniejszych sprawach musi-
my poprzeczkę odpowiednio skalować, żeby znaleźć 
poziom wrażliwości wspólnej. Rozumiemy, że taki 
był duch szczególnie ostatnich wypowiedzi, w które, 
siedząc tu, się wsłuchuję. I pan senator Napieralski, 
i pan senator Bobko… No przecież tam wiele słusz-
nych słów padło.

Moje pytania, które zadawałem senatorowi spra-
wozdawcy, zmierzały do tego, żeby pokazać, że te 
różnice między 2 projektami uchwał nie są duże. 
Mówił o tym pan senator Bobko. Naprawdę nie są 
one duże. A widać było, że zadający pytania nawet 
nie zna jednego i drugiego tekstu. To ewidentnie tak 
było. Ja to w swoich pytaniach pokazałem. Ale nie 
o to mi chodzi w tym momencie i może niepotrzebnie 
to zdanie powiedziałem.

Jest pewien margines różnic i my teraz możemy 
albo zostawić ten margines różnic jako nieistotny, 
albo go podnieść do rangi niewiarygodnych róż-
nic, które nas dzielą. I to jest sens sprawy. To, że są 
2 projekty, traktowaliśmy jako wyraz 2 wrażliwości, 
o czym bardzo ładnie pan senator Klich mówił – jed-
nakowo popękane serca, a jednocześnie różne wraż-
liwości. Dlatego proszę państwa senatorów, ażeby 
potraktować projekt Prawa i Sprawiedliwości jako 
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(senator P. Zientarski) Pan senator Florek powiedział parę zdań o bez-
pieczeństwie. Tak, jeśli dalej będzie taka debata, jaka 
dzisiaj się odbywa, jeśli dalej będziemy jako politycy 
– myślę, że bardziej media niż politycy – bujać tą łód-
ką na prawo i lewo, to za chwilę wszyscy będziemy 
chodzili z ochroną osobistą i w budżecie państwa 
ochrona osobista polityków, samorządowców będzie 
stanowiła duży kawałek tortu. Tego chcemy? Nad 
tym należy się zastanowić.

Proszę państwa, mowa nienawiści to nie jest tylko 
prosty hejt – to również przekłamania i półprawdy. 
I tutaj, Panie Senatorze Probierz, do pana uwaga. 
Pozwoli pan, że przypomnę o wydarzeniach na Helu. 
I to jest właśnie przykład półprawdy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na 
Westerplatte.)

Na Westerplatte, przepraszam. To jest właśnie 
przykład półprawdy. Wiemy, jak było, wiemy, że nie 
poszło o obecność polskiego wojska w czasie roczni-
cy, tylko poszło o apel smoleński, o wciskanie wszyst-
kim na siłę, że doszło do zamachu smoleńskiego. I to 
było przedmiotem sporu, a nie to, czy wojsko może 
wziąć udział w obchodach, czy nie może.

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest, dokładnie.)
To jest właśnie przykład przekłamania i półpraw-

dy. Ja to odbieram… No, jestem zdziwiony. Nie mógł 
się pan powstrzymać od tej uwagi? No przecież ona 
nic nie wnosi do tej dyskusji.

Kolejna uwaga dotyczy precedencji. Proszę pań-
stwa, pogrzeb to jest bardzo osobista, bardzo intymna 
i bardzo rodzinna uroczystość. Po tym, co zrobiły pra-
wicowe media z panem prezydentem Adamowiczem, 
to ja się dziwię, że tam w ogóle ktoś wpuścił pana 
premiera i pana prezydenta. Ja się naprawdę temu 
dziwię.

(Głos z sali: To jest kościół.)
(Głos z sali: O czym on mówi?)
(Rozmowy na sali)
To była prywatna uroczystość pogrzebowa. I to 

był gest ze strony rodziny.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: A to jest mowa mi-

łości.)
Takie jest moje zdanie w tej sprawie i nie przeko-

nacie mnie państwo…
(Rozmowy na sali)
…nie przekonacie mnie państwo, po tym, co się 

działo…
(Głos z sali: Wszystko jasne.)
I wszystkie te ruchy, które są wykonywane, to są 

ruchy pozorowane, to są ruchy pod publikę, to jest 
próba ratowania za wszelką siłę twarzy.

(Głos z sali: Fałszywe…)
(Głos z sali: Już się zaczęło.)
Podobnie jak np. deklaracja, że nie wystawicie 

kandydata na prezydenta Gdańska. Proszę państwa, ja 

zbliżyć wrażliwości, i wykreślacie słowo „wybitny”, 
bo to was boli. Dla mnie to jest rzecz kuriozalna.

I ostatnia kwestia, też bardzo tragiczna, przed 
chwilą pani senator Sztark mi o tym powiedziała, 
nie zdążyła tego jeszcze państwu powiedzieć. To 
w kontekście przestrogi – czego też tu nie ma, była 
już o tym mowa, nie będę tego powtarzał – przestrogi 
przed dalszą nienawiścią. Proszę państwa, dzisiaj 
w naszym zachodniopomorskim, w Szczecinie, po-
licja przeszukuje biura poselskie, ponieważ pojawiła 
się informacja, cytuję: „Gińcie świnie, dzisiaj siedziba 
waszej kłamliwej partii wyleci w powietrze, płońcie 
ogniem piekielnym, bomba cyka”. To jest zdarzenie 
z dzisiaj. Proszę państwa, to jest tragiczne po prostu… 
Dlaczego my nie potrafimy… Była o tym tutaj mowa, 
pan senator marszałek Borowski o tym powiedział. 
Na szczęście my w tej Izbie inwektyw nie używamy 
w stosunku do siebie, szanujemy się. Bądźmy tym 
wzorcem i pokażmy jedność, bo w tym zakresie je-
steśmy naprawdę, że tak powiem, wspólnie wrażliwi, 
o czym powiedział pan senator Wiatr. Postarajmy się 
poważnie podejść do tej… Jeszcze raz mówię, że te 
kontrowersyjne kwestie wyeliminowaliśmy po to, 
żeby nie narzucać – pomimo tego, że pierwsi zgło-
siliśmy projekt, że jesteśmy bliżsi, to znaczy mamy 
jakieś moralne pierwszeństwo, przede wszystkim 
pan senator Rybicki, przyjaciel… czy pan marszałek 
Borusewicz… Ale uznaliśmy: dobrze, niech treść 
będzie wspólna. Bardzo o to prosimy. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

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

Termińskiego.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Trudny tekst…)

Senator Przemysław Termiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja może nie jestem zbyt dobry w przemówieniach, 

które nie dotyczą meritum spraw, niemniej jednak 
postanowiłem parę zdań powiedzieć. Ta debata to 
nie jest debata o tym, kto zabił pana prezydenta 
Adamowicza, to nawet nie jest debata o tym, dlaczego 
go zabito. To, dlaczego go zabito, wyjaśnią odpowied-
nie służby, a to, kto go zabił, to widzieliśmy wszyscy 
w telewizji – to nie jest jakaś wielka tajemnica. Ta 
debata jest debatą o tym, jakie było otoczenie, jaka 
była atmosfera wokół tego wydarzenia, wokół samego 
pana prezydenta Adamowicza, jak i wokół Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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(senator P. Termiński) rów, którzy nie są prominentnymi politykami Prawa 
i Sprawiedliwości. Bo jakoś nikt nie ściga pani poseł 
Pawłowicz. Dziennikarzy z telewizji publicznej też 
nikt nie ściga, a, powiedzmy sobie szczerze, mogliby 
uderzyć się w pierś i mogliby w pewnym momencie 
zamilknąć. Nie zamilkli. Wszyscy widzieli, co się 
wydarzyło.

Proszę państwa, sytuacja z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy, a także ze śmiercią pana pre-
zydenta Adamowicza, zaczyna mi przypominać sy-
tuacje, które znałem tylko z dzieciństwa. Im bardziej 
PZPR kogoś zwalczała, tym bardziej tego kogoś ko-
chał naród. Zbiórka do ostatniej puszki prezydenta 
Adamowicza pokazuje wyraźnie, co naród myśli 
o waszym działaniu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Nie ma miłości.)
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że wszyscy znamy piosenkę, której słowa 

brzmią w ten sposób: wszyscy zgadzamy się ze sobą, 
a będzie nadal tak jak jest.

Pojawiły się 2 projekty uchwał, których celem 
jest uhonorowanie Pawła Adamowicza i powiedze-
nie Polakom, jak bardzo senatorowie są wstrząśnięci 
tym aktem bestialskiego morderstwa.

I o co my się w tej chwili kłócimy? O to, aby 
w uchwale nie było za dużo ciepłych słów pod kierun-
kiem Pawła Adamowicza, którego chcemy uhonoro-
wać. Czy to jest godne? Czy my się nie ośmieszamy, 
debatując od 2 godzin nad paroma słowami? Wstyd, 
Szanowni Państwo.(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana marszałka Seweryńskiego o za-

branie głosu.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
To wielkie i dramatyczne wydarzenie, które 

wstrząsnęło naszym krajem, nie mogło nie zostać 
zauważone, również w Senacie. Ta trwająca już długo 
wymiana opinii i zdań w tej sprawie świadczy o tym, 
że nami wszystkimi to też wstrząsnęło. Senat zajmuje 
stanowisko w tej dramatycznej sprawie, którą żyje 
Polska w ostatnim czasie, bo takie stanowisko jest 
oczekiwane.

państwu tu dzisiaj oświadczam, ja wam oświadczam: 
ja nie wystartuję na szefa PiS. Wiecie dlaczego? Bo 
mam takie same szanse jak wasz kandydat na prezy-
denta Gdańska.

(Wesołość na sali)
Nie wystartuję. Oddaję tę blotkę. Dziękuję, re-

zygnuję.
(Głos z sali: Nie ma miłości.)
(Senator Jan Żaryn: Kompromituje pan….)
To nie jest kwestia miłości. To jest kwestia po-

wiedzenia sobie prawdy, powiedzenia, jak jest. Jeśli 
są artykułowane pretensje do wdowy – podkreślam: 
do wdowy – o to, że pan prezydent siedział 2 krzesła 
dalej, niż, jak mu się wydaje, powinien siedzieć…

(Senator Leszek Czarnobaj: Pięć.)
Dobrze. Niech będzie, że siedział 5 krzeseł dalej. 

Nie będę decydował, ile krzeseł bliżej miał siedzieć.
(Senator Jerzy Czerwiński: Obraża pan majestat 

Rzeczypospolitej.)
(Senator Waldemar Bonkowski: W pierwszym 

rzędzie rodzina…)
Dziękuję.
Tu pan Probierz i pan Bonkowski się różnią. 

Panowie, nie do tego zmierzam.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam 

bardzo. Proszę o spokój.)
Odniósłbym się w paru zdaniach do słów pana 

senatora Bonkowskiego, który zarzucił politykom 
Platformy Obywatelskiej, że wcześniej nie popiera-
li pana Adamowicza jako kandydata na prezydenta, 
a teraz go gloryfikują.

Ja odpowiem w ten sposób: w opozycji są róż-
ne nurty. To, że nie popieraliśmy pana prezydenta 
Adamowicza jako kandydata na prezydenta, nie zna-
czy, że go nie ceniliśmy i nie szanowaliśmy. I tym 
właśnie różni się nasze podejście do świata od podej-
ścia, nazwijmy to, prawicowych organizacji, mediów, 
posłów i polityków. Tym się właśnie różnimy. My 
potrafimy szanować przeciwnika. My nie będzie-
my biegali za nim z mikrofonem, wciskając mu go 
w brzuch i pytając: czy już przestałeś kraść? A tak 
właśnie postępuje dzisiaj prawica.

Jeśli chodzi o ruchy pod publikę, to… Tu dziękuję. 
Część polityków PiS zachowała się naprawdę godnie. 
Podoba mi się to, że została dzisiaj podjęta debata na 
temat tego, w jaki sposób ograniczyć osobom agre-
sywnym czy osobom niepełnosprawnym umysło-
wo możliwość wyjścia na wolność w takiej sytuacji. 
Podoba mi się to, że taka debata została podjęta, i liczę 
na to, że będzie ona prowadzona z sukcesem.

Podoba mi się zachowanie służb, które nagle za-
częły ścigać hejterów, chociaż mam trochę wątpliwo-
ści dotyczących tego, czemu ściga się tylko tych hejte-
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(senator M. Seweryński) Chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć. Panie 
Senatorze Termiński, nie było żadnego wyrachowa-
nia w tym, że pan prezes ogłosił, że nie wystawimy 
kandydata. To jest świeża sprawa. Niedawno były wy-
bory do samorządu, a pani Dulkiewicz była bliskim 
współpracownikiem pana prezydenta. Gdańszczanie 
wybrali pana Adamowicza, a nie kandydata Platformy 
Obywatelskiej, z czym Platforma nie może się do 
dzisiaj pogodzić. No więc jak w takiej sytuacji mia-
łaby teraz wystawić swojego kandydata, przykłado-
wo pana Wałęsę? Jesteście w trudnej sytuacji, no bo 
wam nie wypada… Powinniście zrobić to samo, żeby 
uszanować śp. prezydenta Adamowicza, bo teraz to 
tylko takie płomienne mowy wygłaszacie. No, tak 
powinno być.

Miałbym jeszcze tutaj… O, nie zawsze się zga-
dzam z panem marszałkiem Borowskim, ale tym ra-
zem muszę mu częściowo przyznać rację. Człowieka 
trzeba szanować za życia, a pan Adamowicz takiego 
szacunku w ostatnich latach nie miał u was.

I jeszcze chciałbym powiedzieć… No właśnie, 
teraz mi to trochę umknęło. Chciałbym się zwrócić 
do pana marszałka Borusewicza. Panie Marszałku, 
po co pan mówi, że pan jest przekonany, że to był 
mord polityczny? Nie był to żaden mord politycz-
ny. Ja to potępiam, ale to zrobił człowiek chory psy-
chicznie, zdemoralizowany i tylko tyle. Ale pan jak 
mantrę będzie powtarzał, że to w pana przekonaniu 
był mord polityczny. Czemu to ma służyć? Mowie 
nienawiści? I ciągle mówicie: „mowa nienawiści”. Ja 
wam powiem: wyście tę mowę nienawiści przenieśli 
na wyższe stadium. Ona się już u was nie nazywa… 
nie można powiedzieć, że to jest mowa nienawiści. 
To jest nienawistna mowa miłości, wasza. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Rybicki, pan senator 
Borowski i pan senator Martynowski.

(Głos z sali: Do protokołu?)
Do protokołu.
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.

Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję Pani Marszałek.

Mnie nie dziwi to, że różnimy się w sposobie prze-
żywania tego wielkiego dramatu. To jest dramat nie 
tylko tej rodziny pogrążonej w żałobie, ale i całej 
naszej ojczyzny. Wypowiadamy swoje uczucia w tej 
sprawie poprzez pryzmat własnego postrzegania tego 
zbrodniczego aktu, poprzez pryzmat własnego języka, 
własnej wrażliwości, własnych odczuć co do tego, co 
jest właściwe w danym momencie, co należy powie-
dzieć, bardziej albo mniej wyostrzyć. Nie zgodzimy 
się w tej sprawie nigdy. Zgodzimy się tylko co do 
pewnego minimum słów i ocen, które tu są zawarte. 
I musimy się z tym pogodzić, że na więcej nas po 
prostu nie będzie stać.

Ale ja bym chciał powiedzieć, że to ma swoją war-
tość. Wyraziliśmy co najmniej tyle, ile powinniśmy. 
Nazwaliśmy ten akt, o którym mówimy, zbrodnią. 
Tak to trzeba nazwać. Wyraziliśmy potępienie dla tej 
zbrodni, wyraziliśmy współczucie dla bliskich i we-
zwaliśmy do tego, żeby w życiu publicznym szanować 
demokrację, szanować się nawzajem. To jest pewne 
minimum, które Senat powinien wyrazić w obliczu 
tego wielkiego, dramatycznego wydarzenia. I myśmy 
to zrobili.

Myślę, że jeżeli dzisiaj zbierze się komisja, któ-
ra może dokona jeszcze jakiejś korekty w taki czy 
inny sposób, to po wyjściu z tej sali nie wszyscy być 
może będziemy usatysfakcjonowani tym tekstem, 
w którym zabraknie pewnych sformułowań, jakie 
ktoś z nas być może by dodał, ale będziemy mieć 
prawo do tego, by powiedzieć, że Senat staje na wy-
sokości zadania, w ogóle taką uchwałę podejmując, 
zwłaszcza jeżeli w tej uchwale będą te 3 elementy: 
potępienie dla zbrodni, wyrażenie współczucia wobec 
bliskich i wezwanie do tego, żeby w życiu publicznym 
był wzajemny szacunek i żeby respektować reguły 
demokracji.

Na koniec powiem, że po straszliwej w swoich 
konsekwencjach katastrofie smoleńskiej Senat nie 
zajął żadnego stanowiska.

(Senator Jan Dobrzyński: A PO wystawiła kan-
dydata na prezydenta.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Waldemar Bonkowski. Proszę.
To jest drugie wystąpienie, Panie Senatorze?

Senator Waldemar Bonkowski:
Tak.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
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(senator A. Szwed) (Senator Bogdan Klich: Tak.)
Ogłaszam przerwę do godziny 16.08.
Dziękuję bardzo.
Po przerwie będzie głosowanie.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 08  
do godziny 16 minut 08)

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

go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta 
Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu 
uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – 
Prezydenta Gdańska.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu do-
datkowego sprawozdania.

Znajduje się ono w druku nr 1078/1079 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Marka Pęka, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja poparła wniosek zawarty w pkcie 2 ze-

stawienia wniosków i wnosi o jego przyjęcie przez 
Senat wraz z jednolitym projektem uchwały zawar-
tym w druku nr 1078/1079 S. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zgłosili: pan senator Sławomir 
Rybicki, pan senator Marek Borowski, pan senator 
Marek Pęk i pan senator Marek Martynowski.

Proszę, pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo 
proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pragnę z tego miejsca jeszcze raz zaapelować do 

Wysokiej Izby o przyjęcie poprawki, którą zgłosi-
łem w trakcie drugiego czytania. Przypomnę, że 
to jest poprawka całościowa, która jest propozycją 
nowej, według naszego klubu lepszej wersji uchwa-

Składam wniosek formalny, aby w związku ze 
złożonymi poprawkami… Składam wniosek o wy-
znaczenie Komisji Ustawodawczej terminu przygo-
towania dodatkowego sprawozdania w celu przepro-
wadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze 
na tym posiedzeniu Senatu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję Panie Senatorze.
Senator Aleksander Szwed zgłosił wniosek o wy-

znaczenie komisji terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Głosu sprzeciwu nie ma.
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, za chwilę ogłoszę półgodzinną 

przerwę, ale wcześniej proszę o komunikat.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, dziś 10 minut po ogłoszeniu prze-

rwy w sali nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków 
zgłoszonych na siedemdziesiątym pierwszym po-
siedzeniu Senatu podczas drugiego czytania pro-
jektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, 
Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności 
– druk senacki nr 1078; i projektu uchwały upamięt-
niającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska 
– druk senacki nr 1079. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: Ale jeszcze jest…)
Tak, proszę.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym poprosić w imieniu naszego klubu 

o przedłużenie tej przerwy o następne pół godziny 
w celu odbycia przez klub Platformy Obywatelskiej 
posiedzenia.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czyli w sumie chodzi 
o godzinną przerwę, tak?)

Tak jest. Po zakończeniu posiedzenia komisji…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Czyli pół godziny na posiedzenie komisji 

i pół godziny na posiedzenie klubu.
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(senator S. Rybicki) wozdawcy i wnioskodawców w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie pytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami według kolejności prze-
pisów projektu, druk nr 1078/1079 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu – druk nr 1078/1079 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy głosowanie nad 
poprawkami nr 2–4, czyli poprawkami nr 2, 3 i 4.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1, 
pana senatora Sławomira Rybickiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 2, 

senatora Marka Pęka i pana senatora Martynowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Głosujemy w tej chwili nad poprawką nr 3, zgło-

szoną przez pana senatora Marka Borowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 27 było za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 4, również zgłoszona przez pana se-

natora Marka Borowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 26 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.

Jedną przyjęliśmy, tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak.)
Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

ły upamiętniającej śp. prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Apeluję o to w imię dobrej pamięci 
o dobrym człowieku i dobrym prezydencie oraz 
w imię tej niezwykłej wspólnoty, którą widzieliśmy 
na ulicach polskich miast.

Ale nawet gdyby się zdarzyło tak, że państwo za-
głosujecie inaczej… Tak jak dzisiaj już o tym mówi-
liśmy – dlaczego nie mielibyśmy uwzględniać praw-
dy? Tylko dlatego, że mamy inne poglądy? Jeżeli tej 
prawdy nie uwzględnimy, to ona i tak prawdą pozosta-
nie i okrutny mord, jaki odebrał życie prezydentowi 
Gdańska w tak szczególnym dniu, w którym Polacy 
dzielili się dobrem, o czym tu mówiliśmy, pozostanie 
faktem. Pozostanie faktem, że Paweł Adamowicz – 
czego nie wspomina się w projekcie, który za chwilę 
mamy przegłosować – był osobą, która postrzegała 
historię jako sztafetę pokoleń i w tej sztafecie pokoleń 
zajmie poczesne miejsce, zajmie miejsce w pante-
onie wybitnych polskich samorządowców i polity-
ków. I pozostawi też wzorzec wybitnego samorzą-
dowca i polityka, który w swoim życiu udowodnił, 
że polityka może być naprawdę roztropną służbą 
dobru wspólnemu, a polityk może być człowiekiem 
prostolinijnym, dobrym, otwartym, tolerancyjnym, 
bezinteresownym i człowiekiem prawdziwej służby 
publicznej. I nawet jeżeli nie chcecie wprost potępić 
tego zbrodniczego zamachu w tekście uchwały, a je-
dynie odnosicie się z uznaniem do jego działalności 
i powołujecie się na fakt oburzenia opinii publicznej 
tym strasznym zdarzeniem, to my, przynajmniej ta 
część sali i, jak myślę, miliony Polaków, widząc tę 
okrutną zbrodnię, chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że 
potępiamy ten akt terroru i nienawiści, niezależnie od 
tego, kto za nim stoi, że nie ma zgody, przynajmniej 
naszej i zgody milionów Polaków, na objawy agresji 
w życiu publicznym i że sprzeciwiamy się mowie 
nienawiści i przemocy w każdej formie, bez względu 
na motywację.

Paweł Adamowicz kochał Gdańsk i Polskę i jestem 
przekonany, że wiele osób, wielu przyszłych samo-
rządowców będzie równać do tego wzorca, a wtedy 
jego śmierć nie pójdzie na marne.

I na koniec oddajemy hołd panu prezydentowi 
Pawłowi Adamowiczowi i chcemy powiedzieć, na-
wet jeżeli nie ma tego w tekście: Cześć jego pamięci! 
Dziękuję bardzo.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wsta-
ją, oklaski)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
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(marszałek S. Karczewski) (Senator Zbigniew Cichoń: Wszystko, tak.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zwięzłe 

przedstawienie sprawozdania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawoz-
dawcy.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania pana senatora 
Zbigniewa Cichonia.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Rozumiem, że pan senator Jackowski ma pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Z kiedy jest ten 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Czy odnosi się 
on do jakiejś szczególnej sytuacji? Jeżeli pan senator 
posiada taką wiedzę… Względnie czy w toku prac 
komisyjnych ten element był analizowany? I wreszcie, 
czy to rozwiązanie poprawi sytuację stron w postę-
powaniu sądowym, czy nie? Dziękuję bardzo. Czyli 
3 krótkie pytania.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, wyrok jest stosunkowo świeży 

czy młody, jak kto chce go określić, bo pochodzi 
z dnia 16 maja 2018 r., i zapadł na tle takiej sytuacji, 
że osoba, która uważała się za pokrzywdzoną, nie 
została dopuszczona do działania w tym charakterze, 
albowiem, tak jak mówię, w ocenie sądu może taka 
osoba być uznana za nieuprawnioną, czyli pokrzyw-
dzoną w rozumieniu art. 49 k.p.k., czy też sąd może 
dojść do wniosku, że zbyt późno się zgłosiła do peł-
nienia tej roli. Nawiasem mówiąc, skoro…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! 

Szanowni Państwo, proszę o ciszę!)
Nawiasem mówiąc, skoro mowa o art. 49, czyli 

o osobie pokrzywdzonej, to definicja jest taka, że 
osobą pokrzywdzoną jest osoba, która jest dotknięta 
skutkami działania czy zaniechania przestępczego 
bezpośrednio. Tam jest takie sformułowanie „bez-
pośrednio”. Wiemy, że w praktyce – zresztą postu-
laty były już wcześniej – bardzo często prokuratura 
i sądy używają tego sformułowania „bezpośrednio” 
w taki sposób, że uniemożliwiają osobom, które się 
czują pokrzywdzone, rzeczywiste ściganie sprawców 
przestępstw.

Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 senator był 
przeciw. (Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę upamiętniającą Pawła Adamowicza – 
Prezydenta Gdańska (1965–2019). Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zawarty jest w druku nr 988, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 988 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak już wspomniał pan marszałek, sprawa dotyczy 

wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry odniósł się do tego, że na decyzję sądu co do ogra-
niczenia liczby oskarżycieli posiłkowych, względnie 
na odmówienie im uczestnictwa z tego powodu, że 
wniosek o wystąpienie w tej roli złożyli zbyt póź-
no albo że był on niedopuszczalny, wedle obecnego 
stanu prawnego nie przysługuje zażalenie. Trybunał 
Konstytucyjny ocenił, że w świetle art. 78 konstytucji, 
który przewiduje, że od orzeczeń wydanych w pierw-
szej instancji przysługuje środek odwoławczy, taka 
regulacja jest sprzeczna z konstytucją.

Na posiedzeniu komisji podjęliśmy jednogłośnie 
trafną decyzję, która zmierza do wykonania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego i zapewnienia lepszego 
przestrzegania uprawnień osób, które są pokrzywdzo-
ne, a które właściwie mogą występować w tej roli nie-
zależnie od działalności prokuratury, która, jak wiemy, 
nie zawsze jest skłonna składać akty oskarżenia, mimo 
stosownych wniosków, które do niej wpływają. Jako re-
medium na to zjawisko istnieje właśnie instytucja oskar-
życiela posiłkowego. No, jest też inna forma oskarżyciela 
substytucyjnego, jeżeli chodzi o tę odmowę wszczęcia 
postępowania ze strony prokuratury, która to forma ma 
na celu zapewnienie osobom, które uważają się za po-
krzywdzone, udziału w postępowaniu i umożliwienie 
ścigania sprawców przestępstw. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To już wszystko, tak?
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(senator Z. Cichoń) Informuję też, że senator Łukasz Mikołajczyk 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że…
(Głos z sali: …teraz Senat mógłby…)
…teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i że 
jest on zawarty w druku nr 1060 , a sprawozdanie 
komisji – w druku nr 1060 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Infrastruktury, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie wspólnego sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca  
Wojciech Piecha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane.

Celem projektu jest podniesienie do rangi usta-
wy regulacji ograniczających uprawienia budowalne 
poprzez przeniesienie przepisów rozdziału IV roz-
porządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie regulujących zakres 
uprawnień budowlanych, to jest §10 i 15, do ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Jego pełna treść wraz z uzasadnieniem została ogło-
szona…

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 
23 stycznia 2019 r. rozpatrzyły projekt tej ustawy. 
Zaproponowano 4 poprawki, poprawki zostały przy-
jęte. Komisje wnoszą o przyjęcie załączonego projek-
tu ustawy. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ja ze swojej praktyki adwokackiej mogę podać 
przykład, kiedy to bank, który wydał fałszywe za-
świadczenie o stanie konta, nie został pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej – dokładnie to pracownik 
tego banku – z tego powodu, że osoba, która wnosiła 
o ściganie, a to zaświadczenie było potrzebne w spra-
wie o podział majątku dorobkowego po rozwodzie, 
została uznana i przez prokuraturę, i przez sąd za 
osobę, która nie została bezpośrednio pokrzywdzona 
tymże fałszywym zaświadczeniem. No ale wiadomo, 
że pokrzywdzona była, bo stan majątku do podziału 
sąd przyjął na podstawie owego fałszywego zaświad-
czenia. Tak że taka radosna twórczość czy to proku-
ratury, czy sądów rzeczywiście występuje.

Dlatego ja kiedyś postulowałem, żeby sformu-
łowanie, że ma być bezpośredni skutek dla takiej 
osoby, zastąpić sformułowaniem, że wystąpił skutek, 
czyli niekoniecznie musi być bezpośredni. Wtedy 
by to zamknęło pole do popisu przy wydawaniu 
tak skandalicznych orzeczeń, jak to opisane przeze 
mnie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę, bo 

w takim hałasie nie da się prowadzić obrad. Proszę 
o ciszę! Jeśli ktoś musi prowadzić rozmowę, to bardzo 
proszę poza salą obrad.

Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zadać pytanie 
senatorowi sprawozdawcy?

(Senator Marek Borowski: Nie.)
Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanego projektu ustawy?
Jest z nami pan minister Marcin Warchoł 

z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Warchoł: Nie.)
Dziękuję bardzo.
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 pragnie takie pytanie zadać? 
Nie.

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

głosu. * Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(Senator Jan Maria Jackowski: Ale mam pytania 
do ministra.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale już dyskusja została 
otwarta.)

Dobrze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pytam, czy ktoś ma takie pytanie.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę, bo 

są pytania do pana.
(Rozmowy na sali)
I proszę o ciszę na sali.
(Senator Czesław Ryszka: Mam nadzieję, że to 

będzie pytanie inteligentne.) (Wesołość na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, jaka jest skala 

problemu, to znaczy mniej więcej ile rocznie wy-
daje się tego rodzaju uprawnień. Chodzi też o takie 
kwestie sporne, tryb odwoławczy, o który pytałem 
pana senatora Piechę. Ja wiem, że on był również 
w poprzednich regulacjach prawnych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę o ciszę, 

Panowie.)
Czy pana resort monitoruje te sprawy i w tym za-

kresie jest jakaś statystyka, która wskazywałaby na 
tę kwestię? Pytam niebezpodstawnie. Te przepisy są 
bardzo jasne i określają kryteria, które należy spełnić, 
żeby uzyskać stosowne uprawnienia. To są praktyki, 
konkretny okres sprawowania różnych funkcji w sek-
torze budowlanym itp. Ale wiem, że różne odwołania 
przechodzą… Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Ja chcę tylko doprecyzować rzecz zasadniczą. 

Z czym my dzisiaj przychodzimy? Przychodzimy 
z brakiem jakichkolwiek uwag ze strony rządowej 
do inicjatywy senackiej mającej na celu wykonanie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co polegałoby, 
najkrócej mówiąc, na przeniesieniu treści rozporządze-
nia do ustawy. I tylko o to się tutaj dzisiaj zwracamy.

Co do uprawnień, tego, w jaki sposób one dzisiaj 
funkcjonują i w jaki sposób będą funkcjonować po 

Kto z państwa pragnie zadać takie pytanie?
(Głosy z sali: Nie…)
Senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam konkretne pytanie. 

Rozumiem, że w tej chwili będzie możliwa ścieżka 
odwoławcza, jeżeli ktoś nie uzyska uprawnień bu-
dowalnych, ponieważ przepisy zostają przeniesione 
z rozporządzenia do ustawy. Tak? Chodzi o to nada-
wanie w określonym bądź pełnym zakresie uprawnień 
budowalnych, jak rozumiem, kierownikom czy innym 
na takich stanowiskach. Czy tak, czy nie? Czy w ta-
kim razie będzie możliwość zastosowania procedury 
odwoławczej i jak ona będzie wyglądała, gdyby ktoś 
uprawnień nie uzyskał i uznał, że jest pokrzywdzony 
z tego tytułu? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Wojciech Piecha:
Taka procedura odwoławcza na pewno już w tej 

chwili istnieje. Ministerstwo to chyba potwierdza. 
Tak czy nie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Tak.)

(Senator Zientarski: Ależ oczywiście.)
Tak. I tyle. Tu tylko przeniesiono te przepisy z roz-

porządzenia do ustawy.
(Senator Zientarski: Ranga przepisów…)
Tak, ranga przepisów została podniesiona.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie do senatora spra-

wozdawcy?
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz, Szanowni Państwo… Czy przedstawiciel 

rządu pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego 
projektu ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Nie.)

Jest z nami pan minister Artur Soboń z Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: O nie…)
(Senator Stanisław Kogut: Jasiek…)

(wicemarszałek M. Koc)
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oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

(sekretarz stanu A. Soboń) niającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ra-
mach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektó-
rych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 17 stycznia.

Była prośba ministerstwa o to, żeby jak najszybciej 
uchwalić tę ustawę ze względu na to, że rolnicy chcą 
uruchomić wnioski o płatność. To, co jest tu bardzo 
istotne, to termin wejścia w życie, czyli 15 lutego. 
W związku z tym jest prośba o to, żeby jak najszybciej 
przyjąć ustawę bez poprawek. Ona wprowadzi możli-
wość przesyłania wniosków do rolników. Rolnicy będą 
mogli je wysłać dopiero po przeanalizowaniu. Nowy 
wniosek… Oświadczenia będą składać od 15 lutego 
do 14 marca. Proszę Wysoką Izbę o poparcie ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś ma takie pytanie i chce je zadać? Nie 
widzę chętnych.

Bardzo dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, teraz byłby czas na 

pytania do przedstawiciela rządu, ale przedstawiciel 
rządu jeszcze nie przybył.

Chciałbym tylko zapytać, czy są takie pytania.
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Przechodzimy do dyskusji.
Do dyskusji nikt się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
własności przemysłowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1073, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1073 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo własno-

ści przemysłowej jest wdrożenie do polskiego porząd-
ku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

wejściu w życie tej zmiany, po wykonaniu wyroku, 
to nic się nie zmieni. Nie ma tu żadnych skutków, 
żadnego trybu, w którym trzeba by było uzyskiwać 
coś ponownie lub się odwoływać. Nie ma żadnych 
zdarzeń, które by dotyczyły tych osób.

Nie wiem, czy mam tutaj statystykę. Ja bym panu 
senatorowi przekazał na piśmie statystykę, która tu-
taj jest, z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Pan senator będzie miał precyzyjne dane dotyczące 
wszystkich specjalności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Życzy pan to sobie na piśmie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest, Pani 

Marszałek, poproszę na piśmie. Dziękuję.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego.

(Senator Piotr Zientarski: Już udzielił…)
(Senator Jarosław Rusiecki: Wykonał zadanie. 

Bardzo słusznie.)
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Szanowni Państwo, informuję, że nikt z państwa 
senatorów nie zapisał się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu 
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1074, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1074 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym złożyć sprawozdanie w imieniu 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie zmie-
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) Jest z nami pan minister…
(Głos z sali: Jest w drodze, nie ma go jeszcze.)
Nie ma. Jest w drodze.
Czy są pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pytań.
Dziękuję bardzo.
W takim razie otwieram dyskusję.
Nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 10-minutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 38  
do godziny 16 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wysoka Izbo!
Głosowania o 16.55.
Przepraszam bardzo, ale musimy jeszcze…
(Senator Piotr Zientarski: Czyli jeszcze 10 minut?)
Tak.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 45 
do godziny 16 minut 55)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę 

o zajęcie miejsc i o wyciszenie rozmów, bo mam bar-
dzo ważną informację do powtórzenia.

Przypominam, że kolejne posiedzenie Senatu za-
planowane jest na dzień 1 lutego 2019 r. Porządek 
obrad tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony 
drogą elektroniczną.

(Senator Dorota Czudowska: O godzinie…)
(Senator Piotr Zientarski: O godzinie 9.00.)
Tak, o godzinie 9.00. A poprzedniego dnia…
(Głos z sali: Lepsza…)
Dzień wcześniej będą posiedzenia komisji, a o 9.00 

następnego dnia, czyli 1 lutego, się spotkamy.
Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpatrze-

nia punktu dziewiątego porządku obrad: zmiany 
w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 1077.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Słoń:
Wysoki Senacie!

i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszącego się do znaków towarowych.

Dyrektywa i rozporządzenie Unii Europejskich 
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej mają 
na celu ustanowienie trwałego, komplementarnego 
i spójnego współistnienia wspólnotowego znaku to-
warowego i krajowych systemów ochrony znaków to-
warowych. Takie współistnienie systemów umożliwia 
przedsiębiorcom skuteczne i wydajne funkcjonowa-
nie w aktualnych realiach gospodarczych i w ramach 
wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej.

Regulacja w zakresie uproszenia i zwiększenia 
dostępności systemu ochrony znaków towarowych ma 
objąć swoim zakresem około 2 milionów aktywnych 
przedsiębiorców i około 180 tysięcy uprawnionych 
z tytułu pozostających w mocy znaków towarowych. 
Ponadto oczekuje się, że uproszczenie sposobu prze-
dłużania ochrony na znaki towarowe doprowadzi do 
zmniejszenia liczby wygaśnięć z mocy ustawy praw 
wyłącznych na znaki towarowe na skutek braku uisz-
czenia opłaty za kolejny okres ochronny.

Do najistotniejszych spraw regulowanych opi-
niowaną ustawą należy zaliczyć 3 grupy zagadnień. 
Pierwsza: kwestie uzyskiwania i otrzymywania prawa 
ochronnego na znak towarowy, w tym w szczególno-
ści modyfikacja definicji znaku towarowego, regulacja 
dotycząca wspólnych znaków towarowych i znaków 
towarowych gwarancyjnych, a także zmiany w za-
kresie trybu przedłużania praw ochronnych na zna-
ki towarowe. Druga: ukształtowanie postępowania 
w sprawach znaków towarowych międzynarodowych 
zgodnie z przepisami Porozumienia Madryckiego 
dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków. 
I trzecia: roszczenia cywilno-prawne przysługują-
ce uprawnionym w przypadku naruszania prawa 
ochronnego na znak towarowy.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.
Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie 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.

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

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.
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Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

(senator sprawozdawca K. Słoń) (Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Jakaś przyczyna tego musiała być, proszę państwa.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa budżetowa na rok 2019.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No nie, teraz trzeba 

zrobić listę tych, którzy głosowali przeciw…)
…i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 

Znajduje się ono w druku nr 1068 Z.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych rozpatrzyła wnioski zgłoszone na posie-
dzeniu w toku debaty nad ustawą budżetową i przed-
stawia Wysokiemu Senatowi wniosek o przyjęcie 
wniosku zawartego w punkcie I, czyli o przyjęcie 
ustawy budżetowej bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pan senator Mieczysław Augustyn, pan senator 
Ryszard Bonisławski, pan senator marszałek Bogdan 
Borusewicz, pani senator Barbara Borys-Damięcka, 
pan senator Leszek Czarnobaj, pan senator Jerzy 
Fedorowicz, pan senator Piotr Florek, pan senator 
Tomasz Grodzki, pan senator Jan Filip Libicki, pan 
senator Władysław Komarnicki, pan senator Andrzej 
Kobiak, pan senator Bogdan Klich, pan senator 
Kazimierz Kleina, pan senator Marian Poślednik, 
pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator Jan 
Rulewski, pan senator Sławomir Rybicki, pan senator 
Piotr Wach, pan senator Jerzy Wcisła i pan senator 
Piotr Zientarski.

Nie widzę ani nie słyszę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

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

Na ręce pana marszałka wpłynęły wnioski zain-
teresowanych senatorów, którzy chcieliby zmienić 
swoją przynależność do komisji stałych Senatu.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 
Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 
rozpatrzyła pismo skierowane do komisji przez pana 
marszałka i na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu 
Senatu komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi 
następujący projekt uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia… w sprawie zmian w składach komisji se-
nackich

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołu-
je: 1) senatora Wiesława Kiliana z Komisji Obrony 
Narodowej, 2) senatora Przemysława Termińskiego 
z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, 3) senatora Jerzego Wcisłę z Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: 1) sena-
tora Wiesława Kiliana do Komisji Infrastruktury, 
2) senatora Przemysława Termińskiego do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 3) senatora 
Jerzego Wcisłę do Komisji Obrony Narodowej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?
Nie widzę chętnych, nie słyszę zgłoszeń.
W takim razie przystępujemy do głosowania nad 

przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie 
zmian w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, jeszcze raz. Przystępujemy 

do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 43 było za, 43 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Uprzejmie informuję, że Wysoka Izba nie podjęła 

decyzji o podjęciu uchwały w sprawie zmian w skła-
dzie komisji senackich.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 
głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 1060 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Wojciecha Piechę do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Wojciecha Piechę do prezentowania stanowiska 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa zmieniającą ustawę 
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 1074 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 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
własności przemysłowej.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 1073 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej 
na rok 2019. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 988 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Zbigniewa Cichonia do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania karnego oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Zbigniewa Cichonia do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) (Głos z sali: Tak, teraz szósta.)
Teraz szósta, oczywiście. Poprawka nr 6 eliminuje 

błąd skutkujący tym, że decyzja o odmowie uznania 
ochrony międzynarodowego znaku towarowego nie 
byłaby doręczana uprawnionemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie…
Jeszcze nie, tak? Chwilę…
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 określa prawidłowo relacje pomię-

dzy przepisami dotyczącymi uznania ochrony mię-
dzynarodowego znaku towarowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 eliminuje wątpliwości interpre-

tacyjne, uznając, że pojęcie „określenie” mieści się 
w zakresie pojęcia „oznaczenie”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 koryguje błędne spójniki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 wskazuje precyzyjnie, o jakich re-

żimach prawnych mowa jest w przepisach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do zastosowania w prze-

pisie prawidłowej terminologii.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do jednoznacznego wska-

zania, na czym ma polegać zmiana regulaminu uży-
wania znaku towarowego w celu wyeliminowania 
przeszkody udzielenia prawa ochronnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 uzupełnia odesłanie, uwzględnia-

jąc fakt dodania nowych przepisów, które określają 
dodatkowe przeszkody rejestracji znaku towarowego 
w odniesieniu do wspólnego znaku towarowego i zna-
ku towarowego gwarancyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Piąta była?
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 17 zmierza do tego, aby ustawa wcho-

dziła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
a nie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej.

Informuję, że porządek obrad siedemdziesiątego 
pierwszego 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.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie słyszę marszałka.)
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.

Senator Libicki, bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie senatorskie będzie dzisiaj bar-

dzo krótkie. Kieruję je do minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej, pani Elżbiety Rafalskiej.

Otóż zwróciła się do mnie pewna pani z następu-
jącym pytaniem. Pozwolę sobie przeczytać to pytanie 
w całości. „Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, 

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 uwzględnia, że przepis powinien 

odnosić się wyłącznie do decyzji stwierdzającej wy-
gaśnięcie prawa ochronnego, a nie takiej decyzji i de-
cyzji o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia prawa 
ochronnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 modyfikuje zakres odesłania do 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, odsy-
łając wyłącznie do przepisów o reklamie porównaw-
czej, zapewniając w ten sposób prawidłowe wdrożenie 
dyrektywy unijnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 określa w sposób prawidłowy 

relację pomiędzy nowelizowaną ustawą a ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 dodaje brakujące przepisy przej-

ściowe.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 skreśla wyrazy, które umożliwiały 

zastosowanie przepisu przejściowego.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
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(senator J.F. Libicki) po prostu się nie należy. Żadne zobowiązania mię-
dzynarodowe, umowy dwu- i wielostronne ani też 
polskie prawo wewnętrzne nie nakazują polskiemu 
państwu organizowania osobom przybywającym na 
jego terytorium nauki ich ojczystego języka, nawet 
gdy zamierzają oni osiąść w Polsce na stałe, a co do-
piero wtedy, gdy jest to pobyt czasowy, zarobkowy. 
Chyba że chcemy i dążymy do tego, aby sztucznie 
zwiększyć liczbę członków mniejszości ukraińskiej 
w Polsce, m.in. po to, aby umocnić jej pewność sie-
bie w eskalacji żądań skierowanych do Polski. A jak 
informują media, już teraz, nieliczne na razie, środo-
wiska faktycznej mniejszości ukraińskiej podejmują 
działania konfliktujące ją z polską większością. To 
np. skandal wiążący się z obecnością probanderow-
skich książek autorstwa Wołodymyra Wjatrowycza 
w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania 
w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazur-
skim. Czy ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce 
mają być wychowywane w duchu neobanderyzmu, 
ludobójczego nacjonalizmu ukraińskiego, i to jeszcze 
za pieniądze polskiego podatnika?

Szanowna Pani Minister, drugi powód jest według 
mnie oczywisty: państwo polskie powinno dążyć do 
asymilacji cudzoziemców przebywających na jego 
terenie. Dotyczy to także ukraińskich imigrantów 
zarobkowych. Polska, zamiast uczyć Ukraińców ję-
zyka ukraińskiego, powinna raczej uczyć ich, i ich 
dzieci również, języka polskiego. Pomogłoby to im 
w znalezieniu i utrzymaniu lepszej pracy w Polsce, ich 
większej identyfikacji z polskim otoczeniem i ewen-
tualnemu pozostaniu w naszym kraju. Zapobiegłoby 
także tworzeniu w Polsce ukraińskich gett, te zaś, 
jak obserwujemy to w przypadku imigrantów innych 
nacji w państwach Europy Zachodniej, są rozsadni-
kiem przestępstw i przemocy. A konfliktów polsko-
-ukraińskich o podłożu narodowościowym z racji hi-
storycznych zaszłości powinniśmy w Polsce unikać 
jak ognia.

Szanowna Pani Minister, proszę o sprawdzenie 
danych i przesłanie w odpowiedzi informacji, ile 
dzieci i młodzieży uczyło się języka ukraińskiego 
jako ojczystego lub uczyło się w języku ukraińskim 
w szkołach położonych na terytorium Polski w ostat-
nich 5 latach. Czy ta liczba ma charakter wzrostowy 
i czy ten wzrost jest gwałtowny? Jeśli tak, to ozna-
cza to, że proces przeze mnie opisany ma charakter 
rzeczywisty.

Proszę też o odpowiedź na pytanie, czy dostrzega 
pani minister niebezpieczeństwa przeze mnie opisa-
ne i jaki jest pani stosunek do nich, w szczególności 
czy podejmowała pani czynności mające na celu zni-
welowanie ich negatywnych skutków i jakie to były 
działania.

Z wyrazami szacunku – Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej Polskiej.

czy można zamienić zasiłek specjalny na świadczenie 
pielęgnacyjne”. Ta pani ma takie pytanie i ja bym 
panią minister serdecznie prosił o odpowiedź na to 
pytanie. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje dzisiejsze oświadczenie kieruję do minister 

edukacji narodowej, pani Anny Zalewskiej.
Szanowna Pani Minister, zwracam się do pani 

zaniepokojony informacjami medialnymi o sytuacji 
w szkolnictwie dla Ukraińców i po ukraińsku, ofe-
rowanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretnie 
chodzi o inicjatywy dotyczące uruchomienia w Polsce 
szkolnictwa w języku ukraińskim, tj. z ukraińskim 
językiem nauczania dla dzieci Ukraińców, którzy 
przybyli do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. 
Jako przykład można podać ukraińską szkołę pod-
stawową, nową szkołę w Legnicy. Podkreślam, że 
chodzi o nauczanie języka ukraińskiego i w języku 
ukraińskim dla dzieci i młodzieży ostatniej ukraiń-
skiej imigracji, a nie dla członków ukraińskiej mniej-
szości narodowej.

Jeśli chodzi o tych ostatnich, to państwo polskie 
zobowiązało się zarówno w prawie wewnętrznym, 
jak i poprzez umowy międzynarodowe do przestrze-
gania praw mniejszości narodowych i etnicznych, 
w tym mniejszości ukraińskiej. Tak więc nauka w ję-
zyku ukraińskim i języka ukraińskiego dla członków 
mniejszości ukraińskiej w Polsce jest zrozumiała, 
chociaż oczekiwać by należało pełnej symetrii w tym 
zakresie, tj. takich samych praw dla Polaków zamiesz-
kałych na terenie obecnej Ukrainy.

Według mnie nie do przyjęcia jest jednak roz-
poczęcie procesu przyznawania przywilejów należ-
nych mniejszości ukraińskiej w Polsce wszystkim 
Ukraińców przebywającym w naszym kraju. Nie 
powinniśmy rozszerzać praw nadanych członkom 
mniejszości narodowej na ogół obywateli Ukrainy 
mieszkających w Polsce, z 2 powodów.

Po pierwsze, Ukraińcy będący obecnie emigran-
tami zarobkowymi przybyli do Polski i przebywają 
na polskim terytorium dobrowolnie, bez przymu-
su. Dobrowolnie więc izolują siebie i swoje rodziny 
w Polsce od języka ukraińskiego, od jego nauczania 
i publicznego używania. Nauka języka ukraińskiego 
ukraińskim pracownikom i ich rodzinom w Polsce 
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Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Szwed, bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, chciałbym zapytać o programy, któ-

re realizuje nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Chciałbym złożyć 2 oświadczenia.

Pierwsze oświadczenie jest do minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej, pani minister Elżbiety 
Rafalskiej.

Chciałbym poprosić o informacje dotyczące re-
alizacji programu 500+ w roku 2017 i 2018, to jest 
o wskazanie, ile rodzin zostało objętych świadcze-
niem, ile dzieci. W jakiej wysokości środki przeka-
zano na jego realizację?

Chciałbym też zapytać o realizację programów 
„Senior+” i ASOS w roku 2017 i roku 2018. Prosiłbym 
o podanie liczby beneficjentów i wysokość przyzna-
nych środków. Szczególnie prosiłbym o uwzględnie-
nie danych dotyczących gmin z byłego województwa 
wałbrzyskiego, tj. powiatów kłodzkiego, dzierżoniow-
skiego, ząbkowickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego 
i miasta na prawach powiatu – miasta Wałbrzych.

Drugie swoje oświadczenie chciałby skierować do 
ministra zdrowia, ministra Łukasza Szumowskiego.

Proszę o informację dotyczącą realizacji progra-
mów „Leki 75+”, tj. o wskazanie, jak przebiegała 
realizacja programu. Chodzi mi zwłaszcza o liczbę 
beneficjentów, o leki podlegające refundacji w roku 
2017 i roku 2018 oraz o przekazanie prognozy na rok 
bieżący. Prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczą-
cych gmin z byłego województwa wałbrzyskiego, 
tj. powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbko-
wickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i miasta na 
prawach powiatu – miasta Wałbrzych.

Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Rozumiem, że lista osób chcących zabrać głos 

została wyczerpana.
Komunikatów nie mamy.
Informuję, że protokół siedemdziesiątego pierw-

szego 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 siedemdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do pana ministra energii kieruję oświadczenie 

w sprawie dostosowania elektrowni „Dolna Odra” 
do konkluzji BAT.

Od 17 sierpnia 2017 r. obowiązują w Polsce, po-
dobnie jak na terenie całej Unii Europejskiej, nowe, 
bardziej restrykcyjne normy emisji przemysłowych. 
Przepisami objęte są tzw. obiekty energetycznego 
spalania o mocy co najmniej 50 MW, m.in. ciepłow-
nie, elektrownie, spalarnie odpadów. Od tej daty wy-
mienione instytucje muszą całkowicie przystosować 
swoje instalacje do nowych wymogów wynikających 
z konkluzji BAT. Budowane instalacje już od począt-
ku będą musiały spełniać wszystkie opublikowane 
normy, a działające elektrociepłownie i spalarnie mu-
szą być do nich dostosowane. Termin na dostosowanie 
wynosi 4 lata i kończy się 17 sierpnia 2021 r.

Jak oceniał w 2017 r. ówczesny wiceminister śro-
dowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki kli-
matycznej, pan Paweł Sałek, dostosowanie się do no-
wych przepisów emisyjnych może kosztować polskie 
przedsiębiorstwa ok. 10 miliardów zł. Jednym z takich 
zakładów jest Elektrownia Dolna Odra w Nowym 
Czarnowie koło Gryfina, należąca do grupy PGE. 
Dysponuje ona obecnie 6 czynnymi blokami na węgiel 
kamienny oraz przemysłowo współspalaną biomasę. 
Elektrownia ta jest podstawowym źródłem energii 
nie tylko dla województwa zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi 
na poniższe pytania.

Na jakim etapie są obecnie prace modernizacyjne 
bloków nr 5–8 Elektrowni Dolna Odra, w szczegól-
ności instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, 
mające na celu dostosowanie do standardów wyni-
kających z konkluzji BAT? Proszę o przedstawienie 
szczegółowego harmonogramu. Jakie będą koszty 
i czy zabezpieczone są środki na ten cel?

Pytanie drugie. Czy istnieje ryzyko wyłącze-
nia niektórych bloków energetycznych elektrowni 
z dniem 17 sierpnia 2021 r.?

Trzecie. Czy zapewnione jest bezpieczeństwo do-
staw energii elektrycznej dla województwa zachod-
niopomorskiego po tej dacie?

I czwarte. Czy istnieje plan awaryjny na wypadek 
trwałego wyłączenia bloków nr 5–8 ww. elektrowni?

Z poważaniem – Tomasz Grodzki, senator 
Rzeczypospolitej.

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 23)
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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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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + - - + - + - - + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . + - + + + + + + + + .
  58 J. Obremski + - - + + + + - + + + + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk + - - + - + - - + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + - - + - + - - + + + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + + + . + + + + + + - + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa + - - + - + - - + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + - - + - + - - + + + + + . + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . + + + + + + - + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk . . . . - + - - + - + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + +
  75 J. Rulewski + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + . . . - + - - + - + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska + - - + - + - - + + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + ? . . . . . . . . . . . . . . . .
  86 A. Szwed + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański . . . . . . . . . - + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński . . . . + + + + + + - + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + ? + + + + + + - + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha . . . . - + - - + - + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  96 A. Zając . - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
  97 J. Zając + . . . - + - - + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + ? + + + + + + - + + + . + + + + +
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + - - + - + - - + - + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 72 75 75 74 86 86 86 86 86 87 87 88 88 86 87 88 88 87 88 84
  Za 72 21 21 63 27 86 27 26 85 43 61 88 88 86 87 88 88 87 88 84
  Przeciw 0 53 53 0 59 0 59 60 1 43 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                    



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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Wyniki głosowań

 
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk . . . . . . . . . . . .
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + . . + + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba + + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + + . + + + + + + + +
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski . . . . . . . . . . . .
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + + + + + + . + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + +
  41 M. Koc + + + + + + + + + . + +
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko + + + . + + + + + + + +
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak . . . . . . . . . . . .
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  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 87 88 88 85 88 88 87 87 87 87 88 87
  Za 87 88 88 85 88 88 87 87 87 87 88 87
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 71. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Procedujemy nad jednym z najlepszych projektów budżetów przedstawionych parlamentowi w ciągu ostat-
nich lat, z zaplanowanym wzrostem PKB na poziomie 3,8%, średnioroczną inflacją 2,3% i, co najistotniejsze, 
deficytem wynoszącym zaledwie 28,5 miliarda zł. Do tego dochodzi 6-procentowy wzrost przeciętnego rocz-
nego funduszu wynagrodzeń. Budżet ten stanowi w mojej opinii prawdziwe osiągnięcie rządu pana premiera 
Mateusza Morawieckiego, za co należą mu się ogromne gratulacje.

Jako senator ziemi radomskiej, chciałbym w szczególności skupić się na 2 rodzajach wydatków budżeto-
wych, mianowicie w dziedzinie nauki oraz w dziedzinie obrony narodowej. Obydwie są bowiem kluczowe dla 
instytucji w moim regionie. Ale kluczowe są przede wszystkim w kontekście naszej sytuacji geopolitycznej. 
I w obydwu przypadkach autorzy budżetu słusznie przewidują konkretny wzrost, co powinno wydatnie zapro-
centować w najbliższym okresie.

Zobowiązania sojusznicze Paktu Północnoatlantyckiego wymagają przeznaczania 2% PKB na cele związane 
z obroną narodową. I Polska, jako jedno z nielicznych państw członkowskich sojuszu, pozytywnie się na tym 
polu wyróżnia. Docelowo planujemy nawet zwiększenie udziału o kolejne 0,5% PKB. W bieżącym roku no-
minalne nakłady na obronę wzrosną więc o 3,2 miliarda zł, czyli o 9,5% w stosunku do roku ubiegłego. Warto 
podkreślić, że gros tej puli przeznaczone zostanie na modernizację techniczną polskiej armii, w tym na zakup 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, co zasadniczo wzmocni jej potencjał militarny. Ogólnie wydatki majątkowe 
wyniosą aż 28% wydatków obronnych. Co bardzo istotne, kolejne 2,5% obejmą nakłady na badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie obronności.

Wszyscy chyba zgadzamy się z koniecznością znaczącego dofinansowania nauki i szkolnictwa wyższego. 
Chcąc odgrywać wiodącą rolę w dzisiejszym świecie, musimy zdecydowanie podnieść poziom rodzimych 
osiągnięć naukowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście naszych priorytetów gospodarczych, jakimi są 
m.in. innowacje i rozwój polskiej przedsiębiorczości. Potrzebujemy specjalistycznych laboratoriów badawczych, 
potrzebujemy także szeroko zakrojonych programów rozwojowych dla polskiej nauki. I właśnie na zadania in-
westycyjne jednostek naukowych przeznaczona zostanie największa pula dodatkowych środków budżetowych 
w tej dziedzinie.

Jak wspomniałem wcześniej, zarówno inwestycje w zakresie obrony narodowej, jak też w obszarze nauki 
przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej w Radomiu i okolicach. To m.in. tam zlokalizowane są zakłady 
zbrojeniowe, tam też funkcjonuje coraz prężniejszy ośrodek naukowy. Liczę, że dzięki zaangażowaniu panów 
ministrów Mariusza Błaszczaka i Jarosława Gowina instytucje te zostaną w odpowiedni sposób dowartościo-
wane i dofinansowane. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Od ponad 3 lat Polska, realizując założenia dobrej zmiany, staje się stabilnym i silnym krajem. Dla rządu 

pana premiera Morawieckiego, a wcześniej dla rządu pani premier Szydło, kluczowe było i nadal jest utrzymanie 
stabilności finansów publicznych. Ta stabilność jest zachowana przy jednoczesnym dynamicznym wzroście 
gospodarczym oraz mądrej polityce prowadzonej w sferze socjalnej i społecznej.

Odzwierciedleniem dbałości o realizację polityki zrównoważonego rozwoju jest przedłożona Wysokiej Izbie 
ustawa budżetowa określająca przychody i wydatki państwa w roku 2019. Budżet determinowany jest dobrą 
sytuacją gospodarczą, ale jednocześnie jest to budżet ostrożny i przemyślany.

Czy jest to budżet, który spełni oczekiwania wszystkich środowisk? Z pewnością nie. Czy jest to budżet 
marzeń? Pewnie nie. Czy jest to budżet odpowiedzialny i konsekwentnie realizujący politykę zrównoważonego 
rozwoju? Zdecydowanie tak.

Polsce potrzebna jest stabilność i ta ustawa budżetowa taką stabilność w zakresie finansów zapewnia. Jest 
to również, co niezwykle istotne, ustawa spełniająca wszelkie wymagania i ograniczenia wynikające z człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nasza rola, jako uczestników życia politycznego w Polsce pełniących zaszczytną funkcję w procesie legislacyj-
nym, nie kończy się na poparciu przedłożonej Wysokiej Izbie ustawy budżetowej. Jej realizacja wymagać będzie 
intensywnej pracy i wielu mądrych, przemyślanych decyzji. Niezbędna, jak wskazują autorzy ustawy, będzie 
kontrola wydatków i podejmowanie wysiłków zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego. Poparcie 
tej ustawy, a następnie wspieranie jej realizacji będzie świadectwem odpowiedzialności za losy naszego kraju.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Ustawa budżetowa jest najważniejszą ustawą, jaką każdego roku uchwalają wszystkie demokratyczne parla-
menty świata, wszystkie rządy, samorządy oraz inne ważne instytucje. Dobrze zaplanowany budżet w perspek-
tywie roku w dużej mierze decyduje o rozwoju, stagnacji czy wręcz czyjejś porażce.

Zanim przejdę do cyfr zawartych w niniejszej ustawie budżetowej, chcę przypomnieć, że w Sejmie zgłoszono 
wniosek o jej odrzucenie, a w Senacie – o przyjęcie jej bez poprawek. Czyli spekulacje o możliwości nieprzy-
jęcia budżetu to były fake newsy, mające zasiać niepokój wśród Polaków. Podobnie politycy opozycji w Sejmie 
powtarzali alarmistyczne prognozy dawnego guru, Leszka Balcerowicza, który już przed 3 laty przewidywał, 
że realizacja polityki finansowej rządu PiS skończy się katastrofą, ba, wręcz apokalipsą z powodu przekrocze-
nia norm deficytu budżetowego. Podobnie swego czasu skwitował obietnice wyborcze PiS minister finansów 
PO, Jacek Rostowski, mówiąc: „Pieniędzy na to nie ma i nie będzie”. A były premier Donald Tusk dodawał: 
„Pokażcie mi, gdzie są zakopane te pieniądze, które można by rozdać Polakom”.

Dziś wiemy, że PiS znalazło te zakopane pieniądze w złodziejskich dziuplach VAT-owskich, w karuzelach 
akcyzowych, w jaskiniach hazardowych, w bankach zagranicznych, od których nie pobierano podatków. 
Bodaj to sprawiło, że dzisiaj możemy przeznaczyć blisko 70 miliardów na cele rodzinne czy socjalne, zgodnie 
z założeniem, że państwo jest zobowiązane, aby nie tylko brać, ale także wiedzieć, komu i ile dawać. Mówiąc 
wprost, państwo odpowiada za sprawiedliwe dzielenie podatków, zwłaszcza zaś musi pamiętać o tych, którzy 
mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. W tym kontekście trzeba jasno stwierdzić, 
że w Polsce nastąpiła zmiana polityki: ze skrajnie neoliberalnej przez ponad 20 lat do obecnej prospołecznej 
i prorodzinnej.

Oczywiście na zmianę obecnej polityki ma wpływ znakomita koniunktura gospodarcza, o której świadczy 
fakt, że w ostatnich 3 latach rządów Platformy i PSL, czyli w latach 2013–2015, dochody budżetu spadły o ponad 
1,2%, mimo że był wzrost gospodarczy, a w minionych 3 latach rządów PiS dochody podatkowe wzrosły o 30%.

Ekonomia czy budżet to dziedzina, którą można ująć w procentach i w liczbach. Dlatego co do liczb przypomnę, 
że w budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody na poziomie 387,6 miliarda zł, wydatki – 416,1 miliarda zł, a deficyt 
na poziomie 28,5 miliarda zł. W przyszłości budżet powinien być zrównoważony, czyli taki, który nie zakłada 
deficytu. Procedowany budżet zapewnia kontynuację sztandarowych programów i realizację nowych, zapewnia 
22 miliardy zł na program „Rodzina+”, 1,4 miliarda zł na „Dobry start”, ponad 900 milionów zł na emerytury 
dla matek, które urodziły 4 i więcej dzieci, ponad 3 miliardy zł na program modernizacji służb mundurowych, na 
waloryzację rent i emerytur, na podwyższenie renty socjalnej. Są pieniądze na Fundusz Dróg Samorządowych, 
na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, dla nauczycieli, na dofinansowanie bezpłatnych leków, na dopłaty 
do paliwa rolniczego. Zagwarantowano środki na tzw. mały ZUS dla przedsiębiorców. Mali przedsiębiorcy będą 
mieli jedną z najniższych stawek CIT w Europie; to spełnienie obietnicy z tzw. pierwszej piątki Morawieckiego.

Mimo spodziewanego spowolnienia gospodarczego widocznego w gospodarkach Europy i świata w polskim 
budżecie ostrożnie zapisano 3,8-procentowy wzrost PKB, ale może być on wyższy. W 2018 r. było to ok. 5%. 
Dodam, że był to jeden z najlepszych wyników w UE i jeden z najlepszych wyników gospodarczych Polski 
w okresie od początku transformacji. Świadczy też o tym dobitnie ograniczenie deficytu do ok. 15 miliardów zł 
– miał on wynieść 41,5 miliarda zł – a także ponad 11 miliardów nadwyżki.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w niniejszym budżecie na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa publicznego 
zaplanowano blisko 33 miliardy zł, na szybszy rozwój nauki i szkolnictwa wyższego – ponad 25,5 miliarda zł, 
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – wraz z rezerwami celowymi ponad 4 miliardy zł. Ponadto 
w budżetach wojewodów zaplanowano dodatkowo na ten cel ponad 122 miliony zł. Na obronę narodową za-
planowano wydatki w wysokości blisko 45 miliardów zł, tj. 2% produktu krajowego brutto. Wyższe wydatki 
są też na służbę zdrowia, oświatę. Polska za rządów PiS kupiła 9 t złota – pierwszy raz w tym stuleciu.

Skąd pieniądze? Przede wszystkim udało się uszczelnić system podatkowy. Dochody z samego podatku VAT 
to prawie 180 miliardów zł; z podatku akcyzowego – 73 miliardy zł, a z podatku PIT wynoszą 64,3 miliarda zł. 
Dochody z CIT to 34,8 miliarda zł, z tzw. podatku bankowego – 4,6 miliarda zł; ze środków europejskich – 
69,7 miliarda zł. Wpływy w 2018 r. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są o ponad 10 miliardów zł większe. 
To dzięki stałemu wzrostowi gospodarczemu Polskę zakwalifikowano do grona gospodarek rozwiniętych. Polska 
czekała na tę decyzję od 2011 r., kiedy trafiła na listę obserwacyjną FTSE Russel.

Wcześniej nikomu nie mieściło się w głowie, że można w Polsce monitorować przewóz towarów. Przemytnicy 
omijali system podatkowy, nie płacąc podatku CIT, nie płacąc akcyzy, nie płacąc VAT. My stworzyliśmy 
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system SENT 1, 2, 3 dla przewozów towarowych. W ramach ruchu lądowego na drogach i ruchu kolejowego 
monitorujemy pojazdy. Prawie żadne państwo europejskie tego nie ma. Walka z mafią nie tylko VAT-owską, 
ale także tą, która przemycała alkohol, papierosy, tekstylia i inne towary – na wielką skalę – to zasługa reformy 
Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak wspomniałem, przyjmujemy budżet państwa na 2019 r. w wyjątkowym czasie – sprzyjającym, korzystnym 
dla Polski. Tymi sprzyjającymi czynnikami są stabilne finanse publiczne, wysokie tempo wzrostu gospodar-
czego, obniżenie długu publicznego i najniższy w historii ostatnich lat poziom bezrobocia.

Dobra koniunktura nie powinna zwalniać z obowiązku myślenia o przyszłości. Wiem, że zapewne przyjdą 
lata chude i to one zadecydują o sytuacji w gospodarce, zaświadczą, czy dobrze zainwestowaliśmy pieniądze, 
czy odpowiednio zmodernizowaliśmy zakłady pracy itd. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym 
rządem, który dba o to, aby ze wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki korzystali wszyscy Polacy. Ten 
budżet to dowód tego, że jesteśmy dobrym, sprawnym gospodarzem, co, mam nadzieję, społeczeństwo doceni 
w czekających nas w tym roku wyborach do Parlamentu Europejskiego i narodowego.
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Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W obliczu setnej rocznicy inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego warto zwrócić szczególną 

uwagę na doniosły wkład polskiego parlamentaryzmu w rozwój demokracji w Europie. Jego historia sięga 550 
lat i już na przełomie XV i XVI w. instytucje parlamentarne odgrywały niebagatelną rolę w ówczesnej Polsce.

Znaczącym wydarzeniem z okresu kształtowania się demokracji w naszym kraju była, uchwalona w 1505 r. 
w Radomiu, konstytucja sejmowa Nihil novi. Uzależniając monarsze prawo wydawania ustaw od zgody szlachty, 
czyli senatu oraz izby poselskiej, w praktyce przeniosła tę prerogatywę na parlament. Obok statutów nieszaw-
skich z 1454 r. stała się istotnym czynnikiem rozwoju demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej, unikatowego 
w skali europejskiej systemu politycznego.

Nie sposób nie wspomnieć o najbardziej chyba znanym parlamencie z okresu przedrozbiorowego, czyli 
Sejmie Wielkim. Jego bezprecedensowe dokonanie w postaci uchwalenia „Ustawy Rządowej z dnia 3 maja” 
wpisuje się w historię ustroju współczesnych państw. Konstytucje stanowią dziś fundament, na którym opiera 
się ich system prawny.

Również w odniesieniu do Sejmu Ustawodawczego stykamy się z szeregiem rozwiązań, z których do dziś 
korzystają obywatele demokratycznych państw. Prawdziwie demokratyczna, pięcioprzymiotnikowa ordynacja 
przyznawała czynne i bierne prawo wyborcze kobietom, co w ówczesnych realiach nie było normą. Prawa wy-
borcze otrzymały ponadto zamieszkujące polskie ziemie mniejszości narodowe i wprowadziły do Sejmu liczną 
reprezentację. Obok kluczowych dokonań w zakresie ustroju i unifikacji prawa odrodzonej Rzeczypospolitej 
owocem prac Sejmu Ustawodawczego są obowiązujący do dzisiaj ośmiogodzinny dzień pracy, ubezpieczenia 
społeczne czy prawo do urlopu. W tym zakresie ustawodawstwo polskie także przyczyniło się do upowszech-
nienia podobnych rozwiązań w Europie.

Polski parlamentaryzm stanowi namacalne odzwierciedlenie tradycyjnego zamiłowania Polaków do de-
mokracji. Inspirując międzynarodową dyskusję nad praworządnością w naszym kraju, należy pamiętać, jak 
ważne i dziejowe osiągnięcia stały się jego udziałem w minionych latach i jak wiele wniósł do europejskiego 
dziedzictwa. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziś w izbie refleksji odbywa się drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posie-

dzenia Sejmu Ustawodawczego. To inicjatywa, pod którą podpisałem się wraz z grupą 31 senatorów. O znacze-
niu Sejmu Ustawodawczego i konieczności godnego uczczenia setnej rocznicy jego inauguracji mowa wprost 
w treści proponowanej uchwały. Przy tej okazji pragnę zwrócić uwagę na 2 postaci, które wiążą się z historią 
Sejmu Ustawodawczego II RP.

Jako senator pochodzący z Wielkopolski, nie mogę nie wspomnieć marszałka Sejmu Ustawodawczego 
Wojciecha Trąmpczyńskiego. Urodzony niedaleko Gniezna polityk był również marszałkiem Senatu. 
Trąmpczyński, prawnik, członek Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, wsławił się również uczestnic-
twem we władzach administracyjnych Powstania Wielkopolskiego, które w tak wielkim stopniu przyczyniło 
się do ugruntowania niepodległości II Rzeczypospolitej i zapewniło powrót ziem wielkopolskich do odrodzonej 
ojczyzny.

Druga postać, o której chciałbym wspomnieć przy okazji drugiego czytania przedmiotowej uchwały, to 
ksiądz Zygmunt Kaczyński. Duchowny był dyrektorem Katolickiej Agencji Prasowej. Był posłem na Sejm 
Ustawodawczy. Ksiądz Zygmunt Kaczyński brał udział w wojnie z bolszewikami. Był kapelanem prezy-
denta Władysława Raczkiewicza oraz ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w Rządzie 
RP na Uchodźstwie. Po II wojnie światowej prowadził działalność duszpasterską, społeczną i wydawniczą. 
Prześladowany, aresztowany i skazany przez komunistycznych przestępców udających legalną władzę w Polsce 
został osadzony z wieloletnim wyrokiem, a następnie zamordowany w mokotowskim więzieniu.

Cześć Ich pamięci!
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Wysoka Izbo!
Kodeks postępowania karnego w obecnej formie, poza przepisami wprowadzonymi później, obowiązuje od 

1 września 1998 r. Jest to jedna z ustaw kluczowych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uważam, 
że wszelkie prace zmierzające do usprawnienia, unowocześnienia, a przede wszystkim uczynienia sprawiedli-
wymi i obiektywnymi polskich sądów wymagają poparcia.

Zmiana proponowana w przedłożonej nowelizacji k.p.k. wydaje się kosmetyczna, jednak wpisuje się w ciąg 
innych zmian wdrażanych w ustawodawstwie regulującym postępowania przed wymiarem sprawiedliwości czy 
organami ścigania. Wprowadzana poprawka otwiera w tym konkretnym przypadku drogę skargową uczestni-
kowi postępowania, która wcześniej była nowelizowanym przepisem zamknięta. W związku z tym przyjęcie 
przedłożonej nowelizacji jest zasadne i społecznie korzystne.

Jako zwolennik radykalnego i gruntownego odświeżenia przepisów dotyczących postępowania karnego i cy-
wilnego, a także unowocześnienia, uproszczenia i uczynienia sprawiedliwymi wszelkich postępowań obywatela 
przed sądami, urzędami czy instytucjami państwa również tę niewielką, ale potrzebną zmianę w pełni popieram.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w dwóch powiatach (łęczyckim i łowickim) mojego okręgu wyborczego odbyły się protesty 

rolników. W czasie protestu w Łowiczu rolnicy zgłosili się z prośbą do Starosty Łowickiego o zorganizowanie 
spotkania z parlamentarzystami. Z zadowoleniem przyjąłem informację o chęci rozmowy, a także prośbę, abym 
w tym spotkaniu wziął udział. Spotkanie odbyło się 13.01.2019 r. W przeważającej liczbie jego uczestnikami 
byli rolnicy zajmujący się produkcją trzody chlewnej. Dyskusja była bardzo owocna. Nie brakowało rzeczowych 
i merytorycznych głosów, co mnie osobiście cieszyło. W czasie rozmowy rolnicy przekazali swoje postulaty 
z prośbą o przedstawienie ich Panu Ministrowi, co niniejszym czynię.

1. Wstrzymanie importu wieprzowiny z krajów, w których wystąpiła choroba afrykańskiego pomoru świń 
(ASF), oraz ochrona rynku przed napływem mięsa po cenach dumpingowych.

2. Szczegółowa kontrola sprowadzanego mięsa (bez względu na to, z którego kraju ono pochodzi) przez polskie 
służby weterynaryjne i sanitarne, pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka.

3. Ograniczenie stosowania fosforanów oraz innych substancji wiążących nadmierną ilość wody w produk-
tach wędliniarskich do poziomu, jaki był określony w Polskiej Normie w latach 80.

4. Wybicie wszystkich dzików w strefie żółtej oraz powiatach sąsiadujących ze strefą żółtą, a na pozostałym 
obszarze do poziomu 0,1 szt. na 1 km2.

5. W związku z wprowadzeniem monopolu na rynku skupu trzody chlewnej poprzez zgodę Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (bez porozumienia z organizacjami rolniczymi) na sprzedaż zakładu Pini Polonia 
grupie Animex domagamy się wprowadzenia minimalnych, gwarantujących opłacalność cen za żywiec wie-
przowy.

6. Czytelne oznakowanie produktów rolno-spożywczych, ze względu na kraj pochodzenia, flagą danego kraju.
7. Skrócenie okresu ochronnego na wywóz nawozów naturalnych na pole oraz umożliwienie rolnikowi 

wywozu tychże nawozów w okresie ochronnym, pod warunkiem możliwości ich przykrycia.
8. Plany nawozowe oraz prowadzenie karty pola powinny obowiązywać tylko duże gospodarstwa powyżej 

300 ha oraz powyżej 2 tysięcy stanowisk dla tucznika i 750 stanowisk dla loch.
9. Zaprzestanie pobierania składek na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego oraz zwrot dotychczas wpła-

conych składek.
10. Stworzenie funduszu gwarancyjnego, do którego zakłady mięsne oraz firmy skupujące żywiec wpłaca-

łyby składki na zabezpieczenie należności za niezapłacony żywiec w przypadku bankructwa któregoś z tych 
podmiotów.

11. Jaka jest wg Ministra Rolnictwa definicja gospodarstwa rodzinnego, jeśli chodzi o jego powierzchnię 
oraz obsadę zwierząt?

Jako rolnik utożsamiam się z wieloma opiniami uczestników spotkania. Wiem, że dużo dobrego udało nam 
się zrobić w ostatnim, niełatwym dla wsi czasie – niełatwym głównie z przyczyn pogodowych. O tym właśnie 
przypominałem rolnikom, ale mówiłem także, że wiele problemów do rozwiązania jest przed nami.

Proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do tych postulatów i o dalsze energiczne oraz skuteczne działanie.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie odbyłem spotkania z szeroko pojętym środowiskiem hodowców koni. W czasie dyskusji 

padło kilka, moim zdaniem, ważnych i niepokojących problemów, które zostały sformułowane jako postulaty 
hodowców.

W imieniu hodowców koni ras szlachetnych bardzo proszę o pilną odpowiedź na zagadnienia, które wydają 
się mieć bardzo duże znaczenie dla dalszego rozwoju krajowego sektora hodowli.

1. Na jakich zasadach zagraniczne organizacje hodowców koni prowadzą identyfikację i pracę hodowlaną 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Czy związki te kiedykolwiek wnioskowały o zgodę na tę działalność 
i czy tę zgodę od polskich władz otrzymały? Jeśli tak, to kiedy? Proszę o przedstawienie kopii tych wniosków 
i korespondencji. Czy polskie organizacje hodowców koni mogą oficjalnie prowadzić działalność związaną 
z identyfikacją i pracą hodowlaną na terenie innych krajów? W opinii polskich hodowców występuje tu rażąca 
dysproporcja między możliwościami działania podmiotów polskich i zagranicznych posiadających uprawnienia 
do identyfikacji koni.

2. Na jakiej podstawie dotowany jest trening koni z paszportami wystawionymi przez zagraniczne organiza-
cje hodowlane, w próbach dzielności organizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni? W tym samym 
czasie konie z polskimi paszportami, należące do jednostek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, z takiego wsparcia korzystać nie mogą. Czy konsultowano z Polskim Związkiem Hodowców Koni 
inną możliwość wspierania treningu koni, który pozwalałby wykluczyć z dotowania treningu konie z zagra-
nicznymi paszportami, a umożliwiałby dotowanie treningu koni z polskimi paszportami, w tym także tych 
z jednostek KOWR? Logicznym i niewymagającym zmian legislacyjnych rozwiązaniem tego problemu mogłoby 
być dotowanie prób dzielności przez Fundusz Premiowy PZHK.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Opinię publiczną obiegła niepokojąca informacja o utrudnionym dostępie pracowników IPN do wielu 
miejsc pamięci, często w dawnych katowniach UB. Obecne uregulowania prawne pozwalają właścicielowi 
nieruchomości, gdzie znajdowało się miejsce martyrologii Polaków, na odmowę zabezpieczenia tych miejsc. 
Taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do bezpowrotnej straty odkrytych inskrypcji lub innych pamiątek po 
przetrzymywanych polskich bohaterach. 

W związku z tym proszę o informację, czy zostaną podjęte prace na zmianą prawa, pozwalającą na zabez-
pieczenie tej ważnej części naszej historii.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, do marszałka województwa 
śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego

Szanowni Państwo!
Z końcem 2015 r. na linii kolejowej S31, Katowice – Mysłowice – Imielin – Nowy Bieruń – Oświęcim, zli-

kwidowano połączenia na odcinku Czechowice-Dziedzice – Brzeszcze – Oświęcim. W tamtym czasie Zarząd 
Województwa Małopolskiego wycofał się ze współfinansowania połączenia, które obsługują Koleje Śląskie. 
Tymczasem trasa kolejowa, na której zlikwidowano kursy pociągów pasażerskich, to ważne połączenie komu-
nikacyjne na styku 2 województw, małopolskiego i śląskiego. Komunikacja kolejowa na wspomnianej trasie 
stwarza wielu mieszkańcom regionu możliwość dojazdu do pracy, szkoły, lekarza oraz na uczelnie wyższe 
w Krakowie i w Katowicach. Likwidacja połączeń to również spory problem dla samorządów lokalnych. Brak 
połączeń pasażerskich na tych newralgicznych trasach, przy słabej i wciąż niedostatecznie zmodernizowanej 
infrastrukturze drogowej, ma również negatywny wpływ na ocenę poziomu atrakcyjności całego regionu, 
zarówno jeśli chodzi o już działające podmioty gospodarcze, jak i o potencjalnych inwestorów.

Popierając liczne petycje mieszkańców oraz samorządów gminnych, a także mając na uwadze treść odpo-
wiedzi Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2016 r. na uprzednio skierowane przeze mnie oświadczenie 
w przedmiotowej sprawie, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy marszałkowie województwa 
śląskiego i małopolskiego porozumieli się (stosownie do uprzednich wskazań Ministerstwa Infrastruktury) co 
do sposobu dofinansowania przewozów kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice – Oświęcim, względnie na 
jakim etapie znajdują się stosowne ustalenia i kiedy wspomniane przewozy mogłyby zostać realnie przywrócone.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do prezesa Zarządu PKP 
Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusza Merchela

Szanowni Państwo!
Zwracam się z prośbą o wskazanie, czy kolejowy dworzec główny w Czechowicach-Dziedzicach (woj. ślą-

skie) jest nadal objęty programem inwestycji, w ramach którego gruntownym modernizacjom poddawane są 
dworce PKP na terenie kraju. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na zadane pytanie proszę o udzielenie informacji, na kiedy dokład-
nie zaplanowano rozpoczęcie i zakończenie wspomnianych prac i czy istnieje możliwość przyspieszenia ich 
rozpoczęcia.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do generalnego inspektora transportu drogowego Alvina Gajadhura

W ostatnim czasie docierają do mnie coraz liczniejsze głosy przedsiębiorców trudniących się na terenie na-
szego kraju transportem drogowym, którzy mają spore problemy w związku z brakiem jednolitego stanowiska 
podległych głównemu inspektorowi transportu drogowego służb wojewódzkich w przedmiocie wyjątku od 
przepisów art. 5 – 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PEiR z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, 
wyrażonego w art. 13 lit. h ww. przepisu w sytuacji wykonywania przewozów pojazdami używanymi w związku 
ze zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem. Powyższe przekłada się na występowanie 
kar pieniężnych poprzez wydanie decyzji administracyjnych wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, 
uzasadnianych w sposób dowolny i uznaniowy przez lokalne służby kontrolne, co powoduje utratę zaufania 
do służb wyrażoną w art. 8 k.p.a.

W tym miejscu pragnę nadmienić, iż w wielu przypadkach zbiórka odpadów z gospodarstw domowych opiera 
się na umowach zawartych między firmami specjalizującymi się w gospodarowaniu odpadami i transporcie 
nimi oraz urzędami miast lub gmin, które to podmioty żądają zbiórki odpadów i ich wywóz, określając rejony 
wyznaczone względem liczby mieszkańców na danym obszarze miasta lub gminy. Tzw. rejonizacja odbioru 
oznacza sytuację, w której odbiór odpadów z gospodarstw domowych w praktyce może okazać się odbiorem 
odpadów pochodzących również z działalności gospodarczej, z punktów typu: kiosk Ruchu, fryzjer, kwiaciarnia. 
Przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów z rejonów i transportem nie mają technicznej możliwości 
wyodrębnienia odpadów w punktach zbiórki na te pochodzące stricte z gospodarstw domowych i te pochodzące 
z działalności. W świetle istniejącej sytuacji pracownicy zatrudnieni jako ładowacze odpadów z kubłów do 
śmieciarek, których 90% czasu pracy związane jest z pracą fizyczną, a 10% z krótkimi podjazdami od punktu 
do punktu zbiórki, są zmuszeni do stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PEiR z dnia 15 marca 2006 r. 
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmie-
niającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3820/85. To zaś powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów obsługi zbiórki i wywozu odpadów, 
częstokroć przekraczający opłacalność wykonania usługi w ramach umów zawartych z urzędami miast i gmin.

W praktyce praca przy zbiórce i wywozie odpadów z pojemników na odpady pochodzących z gospo-
darstw domowych i obszarów o takim charakterze z uwagi na jej specyfikację powinna być regulowana 
zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o czasie pracy kierowców, niestety, część WITD stoi na sta-
nowisku, że w takich sytuacjach obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Interpretacja art. 13 lit. h 
rozporządzenia jest niejednorodna, mimo iż przepisy polskie nie wskazują definicji „odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych”. Bezwzględnie twórcy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i tego wyjątku brali 
pod uwagę charakter czynności prac wykonywanych przez kierowców posługujących się specjalistycznymi 
pojazdami, jak również ich podstawowe i jedyne zadanie polegające na zbieraniu odpadów z gospodarstw 
domowych i ich wywozie.

Jeśli zatem przepis odnosi się do konkretnego przewozu, gdzie muszą być spełnione obligatoryjnie 2 ele-
menty, by zaistniała możliwość zwolnienia z obowiązków wyrażonych w art. 5 – 9 ww. rozporządzenia, tj. 
istnienie pojazdu skonstruowanego wyłącznie do celu odbioru odpadów z gospodarstw domowych i czynność 
odbioru odpadów z gospodarstw domowych połączona z wywozem, czy ma zatem znaczenie rodzaj odpadów, 
które odbierane są specjalistycznym pojazdem do odbioru odpadów domowych z miejsc takich jak gospodar-
stwa domowe? Czy można wysnuć teorię i na jej podstawie ukarać przewoźnika za fakt, że pomimo realizacji 
odbioru odpadów z gospodarstw domowych pojazdem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów 
domowych nadrzędne znaczenie dla organu kontrolnego będzie miał rodzaj odpadu, a w zasadzie jego nazwa 
wyrażona w polskiej wersji tłumaczenia rozporządzenia 561/2006? Według spotkanych interpretacji wojewódz-
kich inspektoratów transportu drogowego to rodzaj odpadu decyduje o istnieniu zwolnienia lub jego braku. 
Część wojewódzkich inspektorów stoi na stanowisku, zgodnie z którym, jeśli w zbiorczym kuble na śmieci, 
do którego odpadki wrzucają wszyscy mieszkańcy np. bloku, pojawi się choćby jeden odpad niepochodzący 
z gospodarstwa domowego, to przewóz realizowany przez przewoźnika z tym jednym odpadem dyskwalifikuje 
ten przewóz jako zwolniony w ramach w art. 13 lit. h ww. rozporządzenia.



128
71. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 stycznia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 71. posiedzenia Senatu

Idąc dalej za tym założeniem i przyjmując logikę badania sprawy przyjętą przez organ kontrolny, pozostaje 
jedynie zapytać, na jakiej podstawie organ określa, a co za tym idzie, udowadnia istnienie odpadów innych niż 
pochodzące z gospodarstw domowych w odpadach z gospodarstw domowych we wszystkich analizowanych 
przewozach. Część wojewódzkich inspektorów uważa, że decydujące znaczenie w tego typu sprawach są umowy 
na wywóz odpadów w danym rejonie, zawarte z gospodarstwami domowymi (spółdzielniami, wspólnotami 
mieszkaniowymi) oraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Tego typu logika nie za-
kłada braku wiedzy przewoźnika odpadów z danego rejonu co do typu umów i podmiotów tam występujących, 
albowiem wytwórcy odpadów zawierają umowy z urzędami miast i gmin, nie zaś z podmiotami realizującymi 
zbiórkę i przewóz odpadów z rejonów. Odbiorcy i przewoźnicy odpadów operują odpadami na podstawie umów 
zawieranych z urzędami miast i gmin opiewającymi na realizację zbioru i wywozu, bez wskazania wytwórców 
na rejonach gospodarstw domowych.

Sytuację komplikuje brak legalnej definicji gospodarstwa domowego. Posługując się do celu zdefiniowania 
pojęcia uniwersalnym słownikiem języka polskiego, można uzyskać przekonanie – bo to wynika z pojęcia 
słownikowego – że gospodarstwo domowe to zespół osób razem mieszkających, wspólnie się utrzymujących 
i podejmujących decyzje finansowe, zwykle stanowiące rodzinę. Ta wykładnia stosowana jest przez część WITD 
i została przełożona w sposób uznaniowy na formułę „odpadów pochodzących z gospodarstw domowych”. 
Należy wskazać, że część WITD kieruje się w wyborze tej interpretacji wyłącznie działaniem na niekorzyść 
strony, to zaś stoi w sprzeczności z wykładnią sądów. M.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lutego 2012 r.(VI SA/Wa 2096/11) wskazuje, że wynika to „z ciążącego na 
organie administracji publicznej obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. Podkreślić trzeba, że w razie 
wątpliwości sprawę należy rozstrzygać na korzyść strony, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie ważny interes 
społeczny. Tylko takie postępowanie może pogłębić zaufanie obywatela do organów państwa. Strona nie powinna 
ponosić ujemnych konsekwencji wynikających z zaniedbań organu administracji publicznej”.

Główny problem w kwalifikacji istnienia wyłączenia wskazanego w art. 13. ust. 1 lit. h rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006 wynika z braku jednolitej wykładni co do pojęcia „zbieranie odpadów z gospodarstw domo-
wych i ich wywóz”, co nieodzownie wiąże się z pojęciami specjalistycznymi używanymi w branży związanej 
z gospodarką odpadami. Przez pojęcie odpadów powstających w gospodarstwach domowych rozumieć należy 
odpady związane z funkcjonowaniem człowieka i jego bytnością. Zauważyć należy, iż rozporządzenie (WE) 
nr 561/2006 nie zawiera definicji pojęcia „odpady z gospodarstwa domowego”, jak również pojęcia zbierania 
odpadów połączonego z ich wywozem. Wobec tego, kiedy odnosimy się do znaczenia tego zagadnienia, konieczne 
jest zastosowanie definicji mających zastosowanie w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie 
z art. 3 ust. 3 pkt 4 tejże ustawy przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców od-
padów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. I to należy uznać za właściwą interpretację i definicję odpadów pochodzących z gospodarstw do-
mowych. Niezaprzeczalnie odpady z gospodarstw domowych to te, które w nich powstają i te, które w nich nie 
powstają, pochodzące od innych wytwórców, ale takie, które swoim charakterem lub składem są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych (wobec których 
zachodzi konieczność stosowania odrębnych przepisów, m.in. ADR).

Oczywisty wydaje się fakt, że jakościowo i ilościowo odpadów tych nie sposób rozróżnić, zatem sposób 
ich zbierania i wywozu jest identyczny, a jako taki podlega wyłączeniu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006. 
W przedmiotowej sprawie wyłączenie określone w art. 13 rozporządzenia 561/2006 (tj. chodzi o zbieranie 
odpadów z gospodarstw domowych połączone z ich wywozem) z zakresu stosowania art. 5 – 9 ww. rozporzą-
dzenia będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy kumulatywnie spełnione będą 2 przesłanki. Pierwsza z nich 
wskazuje, iż odpady muszą być odebrane z gospodarstw domowych lub być o charakterze takim, jak odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, zaś druga przesłanka polega na tym, iż po odebraniu odpadów są 
one wywożone np. na wysypisko śmieci lub do sortowni. Przez wywóz należy rozumieć kompleksową usługę 
przewozową polegającą na załadunku odpadów z miejsca ich zbiórki lub wytworzenia, przewozu do punktu 
składowania lub przetwarzania i na wyładunku odpadów wraz z rozmieszczeniem, ewentualnie sortowaniem 
lub utylizacją.

W myśl definicji wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawie 
dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe przewozem należy określić każdy przejazd pojazdu po drogach 
publicznych, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do krajowego lub międzynarodowego przewo-
zu drogowego rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia. Wobec tego 
„zbieranie odpadów z gospodarstw domowych” dotyczyć będzie działań wyjazdu próżnego pojazdu po odpa-
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dy, załadunku, przewozu i wyładunku, czyli całego okresu, w którym realizowane jest zadanie o charakterze 
„zbierania odpadów z gospodarstw domowych”. A wobec tego wskazane w decyzjach części WITD naruszenia 
przepisów nie stanowią faktycznych uchybień przepisów, lecz są wynikiem wyłącznie niewłaściwego założenia 
organu kontrolnego, które nie uwzględnia art. 13 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006, obejmującego ak-
tywności pojazdów i kierowców uczestniczących przy odbiorze odpadów z obszarów gospodarstw domowych 
o charakterze odpadów pochodzących z gospodarstw.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o w miarę możliwości precyzyjną i jednoznaczną inter-
pretację art. 13 lit. h rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PEiR (w tym zestawieniu z regulacjami art. 29 ustawy 
o czasie pracy kierowców), w przypadku gdy przedsiębiorstwo zbiera i wywozi odpady pochodzące z pojazdów 
specjalistycznych, tj. śmieciarek, w rejonach miast i gmin, w których nie dokonano rozdziału na źródło pocho-
dzenia, z wyjątkiem obszarów o charakterze czysto przemysłowym (wskazanych w planach zagospodarowania 
miast i gmin), z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ww. odpady nie są odpadami produkcyjnymi (przemysłowy-
mi) wytwarzanymi przez firmy, lecz często wytworzonymi przez pracowników tych firm (np. pozostałymi po 
spożyciu śniadania). Należy bowiem uwzględnić fakt, iż sam odbiór odpadu z terenu nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza, nie świadczy a priori o tym, iż w istocie gromadzone są tam odpady 
przemysłowe.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zwrócić uwagę na problem mieszkańców Wesołej, jak również wielu użytkowników dróg w Polsce 

oczekujących na wschodnią obwodnicę Warszawy (WOW). Ta ostatnia wyczekiwana część małego kręgu 
wokół Warszawy ma usprawnić komunikację w okolicy, jak również ruch aut na trasach międzynarodowych 
Via Baltica i Via Carpatia.

Wątpliwości budzi proces procedowania jej przebiegu. Pierwotny wariant, „czerwony”, był bliski realizacji 
za sprawą śp. Grażyny Gęsickiej. Z informacji uzyskanych od mieszkańców Wesołej wynika, że był to jedyny 
sensowny wariant, akceptowany przez większość społeczeństwa po przeprowadzonych konsultacjach społecz-
nych. Projekt przez 30 lat utrwalał się w społecznej świadomości oraz w istniejących dokumentach planistycz-
nych. Od tego czasu w Wesołej powstało wiele osiedli mieszkaniowych uwzględniających taki przebieg WOW.

Z niejasnych powodów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od pierwotnego wariantu, 
opracowując wariant alternatywny – „zielony”. Wrzucono go w środek dzielnicy, między gęstą zabudowę miesz-
kaniową i między tych, którzy w swoich planach mieszkaniowych odsuwali się od WOW. Wariant pierwotny, 
tzw. „czerwony”, przebiegał przez tereny w większości niezamieszkałe.

Wariant „zielony” niszczy wąski pasek lasu, który pełni rolę parku miejskiego, naraża mieszkańców na 
hałas i zanieczyszczenia związane z ruchem tysięcy aut. Wprowadza autostradę między zamieszkałe osiedla, 
szkoły, przedszkola. W procedowaniu nie bierze się pod uwagę norm środowiskowych, ogranicza wpływ ludzi, 
ignoruje specyfikę miejsca, istniejące powiązania społeczne i krajobrazowe, zaś preferuje czynnik ekologiczny. 
Człowiek, mieszkaniec wydaje się ostatni do ochrony. Podejrzenia budzi decyzja środowiskowa, która została 
wydana w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku bez udziału i konsultacji z mieszkańcami, 
praktycznie bez możliwości wglądu w dokumentację.

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszą sprawą oraz podjęcie działań 
zmierzających do zmiany przebiegu tejże trasy zgodnie z poprzednim wariantem, który z wielu obiektywnych 
względów wydaje się najbardziej optymalny. Proszę również o wszelkie informacje w sprawie podjętych działań 
i poczynionych w sprawie ustaleń.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się marynarze z Pomorza pracujący w transporcie międzynarodo-

wym w norweskich przedsiębiorstwach, którzy są wzywani do złożenia korekt swoich zeznań podatkowych za 
lata 2014–2017, mimo że są upoważnieni do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej na podstawie art. 27g u.p.d.o.f.

Z początkiem roku 2014 zmianie uległa dotychczasowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
z Norwegią, gdzie dla dochodów marynarskich, poza statkami w rejestrze NOR, jako metoda unikania podwój-
nego opodatkowania została wprowadzona metoda proporcjonalnego odliczenia. Zakłada ona, że od podatku do 
zapłaty w Polsce należy odjąć podatek zapłacony za granicą. W sytuacji gdy w Norwegii dochody marynarskie 
są wolne od podatku, rozwiązanie takie nie byłoby korzystne. W polskim prawie złagodzeniu tego rozwiązania 
służy tzw. ulga abolicyjna z art. 27g ustawy o PIT, która – w dużym skrócie – umożliwia ograniczenie podatku 
do zera. Marynarze muszą przy tym składać PIT-y i płacić zaliczki na podatek, na wniosek marynarza zaliczki 
ulegają ograniczeniu w całości.

Marynarze muszą składać wnioski o ograniczenie zaliczek na podatek dochodowy od 2014 r., mimo że są 
zatrudnieni u tych samych pracodawców, na tym samym statku. Ich sytuacja każdego roku jest szczegółowo 
weryfikowana przez właściwe urzędy skarbowe. W kolejnych latach otrzymują oni różne decyzje, negatywne 
lub pozytywne, w przedmiocie ograniczenia zaliczek. Ponadto marynarze są zmuszeni występować do Krajowej 
Informacji Podatkowej o interpretację indywidualną, która: po pierwsze, potwierdza zastosowanie przepisów 
konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią; po drugie, potwierdza zastosowanie metody 
proporcjonalnego odliczenia; po trzecie, potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi abolicyjnej niezależnie 
od tego, czy podatek za granicą został zapłacony, czy nie.

W dniu 31 października 2016 r. minister rozwoju i finansów wydał interpretację ogólną w sprawie 
DD10.8201.1.2016.GOJ. W interpretacji tej minister stwierdził, że skorzystanie z ulgi abolicyjnej z art. 27g 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: u.p.d.o.f., nie zależy od zapłaty podatku za granicą. 
Interpretacja powyższa jest w pełni spójna z otrzymywaną przez marynarzy interpretacją indywidualną.

Urzędy skarbowe, podejmując czynności sprawdzające dotyczące zeznań podatkowych i wzywając ma-
rynarzy do złożenia korekty zeznań rocznych PIT, stwierdzają, że nie są oni uprawnieni do ulgi abolicyjnej 
i powinni rozliczać swoje dochody na zasadach ogólnych, tj. zapłacić od nich pełen podatek. Wezwania te są 
często bardzo ogólnikowe i nie wskazują podstaw takich twierdzeń.

Takie działania w oczywisty sposób naruszają prawo. Potwierdza to wiele prawomocnych wyroków WSA 
w Gdańsku dotyczących marynarzy, zatem wydanych w takim samym stanie faktycznym. Przykładowe pra-
womocne orzeczenia to:

— I Sa/Gd 6/18 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/98510D4FE8),
— I Sa/Gd 1756/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D31DDC3ADD),
— I Sa/Gd 1712/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24BE39F21A),
— I Sa/Gd 1578/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/100F633439).
Z informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego w Lęborku wynika, że czynności sprawdzające wobec zeznań 

podatkowych składanych przez marynarzy zostały nakazane urzędom skarbowym w całym województwie po-
morskim przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku. Dotychczas czynności takie podjęły w szczególności: 
US w Lęborku, US w Słupsku, II US w Gdańsku, US w Wejherowie itd.

IAS w Gdańsku w latach 2016–2017 wobec dochodów marynarskich stosowała bardzo niekorzystną inter-
pretację prawa, chodziło przede wszystkim o odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy. 
Doszło wtedy do wydania wielu niekorzystnych decyzji, które – jako wydane z naruszeniem prawa – były potem 
seryjnie uchylane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Linia orzecznicza WSA w Gdańsku 
jest zbieżna ze wskazaną wyżej interpretacją ogólną ministra rozwoju i finansów.

Należy stwierdzić, że problemów takich nie było w innych województwach, co w pełni pozwala stwier-
dzić, że pomorscy marynarze są de facto dyskryminowani w stosunku do swoich kolegów z pozostałych 15 
województw.

W 2017 r. sytuacja podatkowa marynarzy była przedmiotem zainteresowania Komisji Gospodarki Morskiej 
w Sejmie RP, gdzie w dniu 20 kwietnia 2017 r. w obecności przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Departamentu 
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Podatków Bezpośrednich marynarze mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia. Tematykę tę omawia także 
dołączony artykuł z „Namiarów” z początku 2018 r.

W 2018 r. sytuacja chwilowo się poprawiła – nie odnotowano szczególnych problemów z wydawaniem de-
cyzji w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy, choć US w Lęborku wydawał decyzje 
odmowne, potem uchylane, ale czynności sprawdzające można uznać za kolejny przykład wskazujący na to, że 
IAS w Gdańsku wobec marynarzy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego stosuje partykularyzm 
interpretacyjny, a także ignoruje orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje ogólne i indywidu-
alne wydawane przez Ministerstwo Finansów.

W związku z  tym chciałbym zadać następujące pytania.
1. Kiedy Ministerstwo Finansów podejmie kroki mające na celu jednolite stosowanie przez organy podatko-

we na terytorium całego kraju wykładni prawa podatkowego zgodnej z interpretacją ogólną ministra rozwoju 
i finansów w sprawie DD10.8201.1.2016.GOJ z dnia 31 października 2016 r., tak aby interpretacja prawa podat-
kowego nie zależała wyłącznie od miejsca zamieszkania podatnika?

2. Kiedy Ministerstwo Finansów podejmie kroki mające na celu jednolite stosowanie przez organy podat-
kowe prawa podatkowego w poszczególnych okresach rozliczeniowych w sytuacji, gdy sytuacja podatnika 
w poszczególnych okresach rozliczeniowych pozostaje bez zmian?

3. Czy dokonywanie czynności sprawdzających wobec osób posiadających interpretacje indywidualne nie 
powinno się ograniczyć wyłącznie do ustalenia stanu faktycznego dotyczącego tych osób pod kątem zastoso-
wania do nich wskazanych interpretacji indywidualnych lub interpretacji ogólnej ministra rozwoju i finansów 
w sprawie DD10.8201.1.2016.GOJ z dnia 31 października 2016 r.?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego w ciągu ostatnich kilku miesięcy zgłosiło się wielu przedstawicieli organizacji 

społecznych (stowarzyszeń oraz fundacji), często posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), 
którzy wyrazili zaniepokojenie w związku z brakiem jednoznacznych wytycznych Ministerstwa Finansów 
odnośnie do obowiązków spoczywających na nich w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nowa ustawa AML). Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 
pkt 21 nowej ustawy AML „instytucjami obowiązanymi są m.in. fundacje ustanowione na podstawie ustawy 
o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub prze-
kraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza 
operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane”. Ustawodawca w uzasadnieniu projektu nowej 
ustawy AML wskazał, że w ten sposób „doprecyzowano zakres, w jakim obowiązki instytucji obowiązanych 
spoczywają na stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną oraz fundacjach, wskazując, że dotyczy on 
wyłącznie przypadków przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro”.

Jednocześnie w art. 183 nowej ustawy o AML stwierdza się, że „w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy instytucje obowiązane, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, przekazują informacje, o których 
mowa w art. 72, oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, 
a po upływie tego okresu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – zgodnie 
z przepisami dotychczasowymi albo przepisami niniejszej ustawy”.

Biorąc więc pod uwagę wskazane regulacje prawne, należy postawić następujące pytania.
1. Czy fundacja lub stowarzyszenie, które nie przyjmuje i nie będzie przyjmować płatności gotówkowych 

powyżej progu 15 000 euro, co zostało zapisane zarówno w statucie jednostki, jak i w wewnętrznych regula-
cjach polegających na wydaniu pracownikom przez zarząd pisemnego zakazu przyjmowania takich wpłat, nie 
spełnia definicji instytucji obowiązanej, o której mowa w art 2. ust. 1 pkt 21 nowej ustawy AML i w związku 
z tym nie podlega przepisom tejże ustawy?

2. Czy, jeżeli fundacja lub stowarzyszenie wraz z wejściem w życie nowej ustawy AML podjęła decyzję 
o nieprzyjmowaniu płatności gotówkowych oraz braku realizacji płatności gotówkowych, to tym samym taki 
podmiot słusznie zakłada, że nie będą do niego znajdować zastosowania obowiązki wynikające z nowej ustawy 
AML, a w szczególności te mające swoje źródło w art. 183 nowej ustawy AML?

Co do pytania nr 1 – w mojej ocenie odpowiedź na pytanie nr 1 powinna być twierdząca, bo taka jednostka 
nie spełnia definicji instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 nowej ustawy AML i w związ-
ku z tym nie polega przepisom tej ustawy. Pragnę zwrócić uwagę, iż pod rządami starej ustawy AML przepis 
analogiczny do obowiązującego aktualnie fundacje dotyczył stowarzyszeń. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. s tamtej 
ustawy za instytucje obowiązane należało rozumieć „stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, (…) oraz 
przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również 
w drodze więcej niż jednej operacji”. Na gruncie tego przepisu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż „insty-
tucją obowiązaną jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, (…) przyjmujące płatności w gotówce 
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 EUR”. Jeżeli stowarzyszenie nie przyjmowało 
płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, to w takim wypadku 
nie było instytucją obowiązaną. Nadto na gruncie obowiązujących wówczas regulacji Ministerstwo Finansów 
uznało, że „przyjęcie powyższego założenia działalności stowarzyszenia powinno jednak znaleźć odzwiercie-
dlenie w dokumentach wewnętrznych regulujących jego działalność, aby wynikało z nich jednoznacznie, czy 
stowarzyszenie jest lub nie instytucją obowiązaną” (wyjaśnienia z 29 grudnia 2009 r.).

Co do pytania nr 2 – w mojej ocenie odpowiedź na pytanie nr 2 powinna być twierdząca. Fundacja lub sto-
warzyszenie, które wraz z wejściem w życie nowej ustawy AML podjęły decyzję o nieprzyjmowaniu płatności 
gotówkowych oraz braku realizacji płatności gotówkowych, nie będą adresatem obowiązków wynikających 
z treści nowej ustawy AML, a w szczególności tych mających swoje źródło w art. 183 ww. ustawy. Jak wynika 
bowiem z treści art. 183 nowej ustawy AML, „w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje 
obowiązane, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, przekazują informacje, o których mowa w art. 72, 
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oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, a po upływie tego 
okresu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – zgodnie z przepisami do-
tychczasowymi albo przepisami mniejszej ustawy”.

W mojej ocenie oczywiste jest, że zamysłem wprowadzających ten przepis jest udzielenie istniejącym 
instytucjom obowiązanym pewnego okresu przejściowego, w którym będą mogły jeszcze stosować uchylone 
przepisy i jednocześnie dostosować się do nowych zasad. Wszakże sam ustawodawca w projekcie nowej ustawy 
AML wskazał, że „w art. 180 wprowadzono regulację przejściową, stosownie do której w terminie 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 194, tzw. 
stare instytucje obowiązane, będą przekazywały informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa 
w art. 72, oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 ust. 1, na podstawie przepisów dotychczasowych. 
Po upływie tego czasu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły 
wybrać sposób przekazywania ww. informacji oraz formularzy identyfikujących, tj. albo zgodnie z przepisami 
dotychczasowymi, albo zgodnie z przepisami projektowanej ustawy. Proponowane rozwiązania są związane 
z koniecznością wdrożenia przez instytucje obowiązane właściwych rozwiązań informatycznych, w tym z dosto-
sowaniem do rozwiązań przewidzianych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 78 ustawy”.

W mojej ocenie na gruncie powyższych regulacji oraz uzasadnienia projektu nowej ustawy AML należy 
przyjąć, że celem normy prawnej zamieszczonej w art. 183 było wprowadzenie norm przejściowych dla pod-
miotów, które także pod rządami nowej ustawy będą miały status „instytucji obowiązanych”, jeżeli zaś fundacje 
lub stowarzyszenia wraz z wejściem w życie nowej ustawy AML podjęły decyzję o nieprzyjmowaniu płatności 
gotówkowych oraz braku realizacji płatności gotówkowych, to tym samym taki podmiot słusznie przyjmuje, 
że nie jest on adresatem ww. obowiązku.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Od 1 stycznia 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują w oparciu o znowelizowane prze-

pisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uprawnionym do skorzystania zarówno z porady prawnej, 
obywatelskiej, jak i mediacji jest każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

Przywołana nowelizacja spowodowała, że znacznie szerszy niż dotychczas krąg osób uprawniony jest do 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedmiotowa ustawa została znowelizowana w ten sposób, że 
nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-
administracyjnym. Przywołane 2 zmiany, które znacząco poszerzyły krąg osób uprawnionych do otrzymania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nałożyły na osoby udzielające tych porad obowiązek opracowywania pro-
jektów pism, w tym inicjujących postępowania sądowe i sądowoadministracyjne, odwołań od decyzji admini-
stracyjnych, w tym podatkowych, sprawiają, że punkty nieodpłatnej pomocy nie pełnią funkcji, która legła u ich 
podstaw. Osoby uprawnione żądają sporządzania tak skomplikowanych pism jak pozwy rozwodowe z orzekaniem 
o winie, zawierające wnioski w zakresie opieki nad dziećmi czy alimentów, wnioski o zmianę sposobu wyko-
nywania kary, umowy najmu okazjonalnego, odwołania od decyzji podatkowych w skomplikowanych stanach 
prawnych i faktycznych. Rzetelne opracowanie tych dokumentów wymaga od prawników dużej ilości czasu 
(którego ze względu na liczbę udzielanych porad nie ma), ale też doświadczenia w prowadzeniu konkretnego 
typu spraw. Co więcej, wielu uprawnionych domaga się udzielania porad, co do których trudno uznać, że są im 
one niezbędne dla zabezpieczenia ich podstawowych praw czy też że ich stan majątkowy wymaga, aby koszty 
takiej porady były finansowane przez państwo. Jako przykład wskazać można udzielenie porad w zakresie 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości domku letniskowego czy doradztwo w zakresie zarobkowego 
wynajmu nieruchomości, nieodbywającego się w ramach działalności gospodarczej.

Wydaje się, że tak szerokie ukształtowanie zakresu świadczonej pomocy prawnej, zarówno w ujęciu pod-
miotowym, jak i przedmiotowym, nie jest celowe, a przyczynia się do szerzenia w społeczeństwie wrażenia, 
że usługi prawnicze powinny być wykonywane nieodpłatnie. Jest to szczególnie krzywdzące dla kancelarii 
świadczących usługi dla osób fizycznych w niewielkich miejscowościach. Koszt takiej porady nie jest na tyle 
duży, aby większość osób nie mogła ponieść go bez uszczerbku dla zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z uzyskaniem odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości z 19 grudnia 2018 r. (DLPK-V-0520-5/18) 

na moje oświadczenie z 23 listopada 2018 r. w sprawie zgodności z art. 32 Konstytucji RP ustalania przez radę 
miasta w strefie płatnego parkowania zerowej stawki opłaty dla mieszkańców tego miasta, przekazuję złożone 
wówczas zapytania, tym razem oczekując odpowiedzi od Pana Premiera. 

Informuję, że w następstwie złożonego przeze mnie oświadczenia minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
wskazał, iż poruszana kwestia leży w zakresie kompetencji organu nadzoru nad działalnością gminy, tj. prezesa 
Rady Ministrów, wojewody oraz regionalnej izby obrachunkowej.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w świetle konstytucyjnego zapisu o równości wszystkich wobec prawa (art. 32 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 199 r., DzU 1997.78.483) można tworzyć prawo miejscowe w for-
mie uchwały rady miasta, zwalniające jedynie mieszkańców tego miasta z opłat za parkowanie samochodu? 
Przybysze z innych miejscowości muszą wówczas płacić.

2. Czy można taką zasadę stosować wobec osób niepełnosprawnych?
3. Czy fakt, iż niepełnosprawni posiadający kartę parkingową zameldowani w Warszawie są zwolnieni 

z opłat za parkowanie, zaś niepełnosprawni z innych miast muszą tę opłatę uiszczać, nie narusza konstytucyjnej 
zasady równości wobec prawa?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z przekazaną z ministerstwa w dniu 19 grudnia 2018 r. odpowiedzią na moje oświadczenie (znak: 

BPS/043-67-1923/18) złożone w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie liczby zakładów pracy chronionej bardzo 
proszę o doprecyzowanie następujących kwestii.

W ww. odpowiedzi wskazano, że istnieje konieczność poznania potrzeb i oczekiwań pracodawców z chro-
nionego rynku pracy i na bazie tej wiedzy wdrożenia instrumentów pomocy publicznej. Przyznano także, że 
nieznane są przyczyny spadku liczby ZPCh w Polsce. 

Ten negatywny trend nie jest bardzo nowym zjawiskiem. Czemu zatem jak dotąd nie podjęto konkretnych 
działań, chociażby w zakresie znalezienia przyczyn problemu? Proszę również o doprecyzowanie, w jaki sposób 
będą pozyskiwane informacje o ww. potrzebach pracodawców prowadzących ZPCh, tj. jakich działań w tym 
zakresie można się spodziewać ze strony ministerstwa. Bardzo proszę o odpowiedź.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo proszę o precyzyjne określenie zakresu kompetencji ministra sprawiedliwości. Czy kwestie związane 

z naruszaniem przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie leżą w zakresie działań Pana Ministra? 
Znane mi są doskonale regulacje prawne dotyczące organizacji i działań ministerstwa, m.in. ustawa z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej czy też rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra sprawiedliwości. Uprzejmie więc 
informuję, że nie ma potrzeby ponownego cytowania w odpowiedzi podstaw prawnych dotyczących zakresu 
kompetencji ministerstwa.

Powyższe pytanie kieruję w następstwie przekazanej odpowiedzi od Pana Ministra w dniu 19 grudnia 2018 r., 
DLPK-V-0520-5/18, na moje oświadczenie z 23 listopada 2018 r. w sprawie zgodności z art. 32 Konstytucji RP 
ustalania przez radę miasta w strefie płatnego parkowania zerowej stawki opłaty dla mieszkańców tego miasta. 
W swoim oświadczeniu powołałem się na problem naruszania konstytucyjnego zapisu o równości wszystkich 
wobec prawa; art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997.78.483. W od-
powiedzi wskazano przede wszystkim, że „Niniejsza sprawa wykracza poza zakres kompetencji Ministra 
Sprawiedliwości (…)”.

Chciałbym podkreślić, że na gruncie prawoznawstwa naruszenie konstytucji definiuje się jako działanie lub 
zaniechanie niezgodne z treścią dyspozycji normy konstytucyjnej bezwzględnie wiążącej, w warunkach okre-
ślonych jej hipotezą. Może więc polegać na podjęciu zachowania zakazanego przez normę konstytucyjną albo 
na niezrealizowaniu zachowania przez nią nakazanego. Nie ulega więc wątpliwości, że przedstawiony przeze 
mnie problem wpisuje się w ujęcie definicyjne naruszenia konstytucji. Niepodważalne jest także stwierdzenie, 
że naruszenie Konstytucji RP wpisuje się w szerszą kategorię naruszeń porządku prawnego.

W nawiązaniu do powyższego bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: czy naruszenie zapisów Konstytucji 
RP, będącej aktem normatywnym w polskim porządku prawnym i najwyższym prawem RP, o czym mówi 
art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., nie znajduje się w jakimkolwiek stopniu 
w zakresie kompetencji ministra sprawiedliwości?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Istnieją prawne przesłanki dla stwierdzenia, że niektóre z fragmentów treści załączników Obwieszczenia 

Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.17, narusza-
ją zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU Nr 78 poz. 483 z późn. zm., 
w szczególności art. 87 ust. 1 oraz art. 68 ust. 2.

Niezgodne z ustawą zasadniczą normy prawne dotyczą podstawy prawnej dla zakresu kompetencji Zespołu 
Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, powoływanego przez prezesa NFZ, i odnoszą się m.in. do za-
łączników nr B.22, B.24, B.25 i B.26 wymienionego obwieszczenia. Załączniki te stanowią de facto opisy 
fragmentów programów lekowych będących – co należy podkreślić – świadczeniami gwarantowanymi. W ich 
treści umieszczono zapis: „Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds.  
Chorób Ultrarzadkich, powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Tymże stwierdzeniem wprowadzono do porządku prawnego normy prawne, które upoważniają ten zespół 
do decydowania o długości uczestnictwa pacjenta w programie lekowym. Publikacja w formie obwieszczenia 
fragmentów programów lekowych dotycząca zasad i kryteriów kwalifikacji do korzystania ze świadczenia nie 
została umocowana w ustawie.

Co więcej, wskazane obwieszczenie powinno odzwierciedlać, ale nie odzwierciedla treści decyzji refunda-
cyjnej. Jest to zasadne, gdyż samo definiowanie programu lekowego znajduje się w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, DzU 2011 Nr 122 poz. 696.

W myśl ustawy: „program zdrowotny w rozumieniu (…) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna 
w danym wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych, 
lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych 
świadczeń gwarantowanych”…

Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP określa bardzo precyzyjnie źródła powszechnie obowiązującego prawa 
w Polsce. Wyżej wymienione obwieszczenie dowodzi, że w niejasny i nieuzasadniony sposób wprowadzono 
inną, pośrednią i nieobowiązującą kategorię źródeł prawa.

Ponadto podejmowanie przez wskazany tu zespół decyzji dotyczącej możliwości – lub nie – dalszego le-
czenia w ramach programu lekowego narusza art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który mówi o równym dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Także cytowany fragment wymienionych 
tu załączników obwieszczenia narusza prawo pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych.

Kwestia dotycząca kwalifikowania lub niekwalifikowania pacjenta do programu lekowego musi być uregulowana 
w ustawie. W obecnym kształcie naruszane jest podstawowe prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Wyżej wskazane kwestie mają praktyczne zastosowanie, a decyzje zespołu są nieustannie wydawane na 
podstawie wymienionych załączników do obwieszczenia będących – należy to podkreślić – jedynie fragmentem 
programu lekowego.

Ta istotna niedogodność realnie wpłynęła na bardzo trudną sytuację jednej z pacjentek – A. B., z rozpo-
znaniem E76.1, korzystającej dotąd z leczenia w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia 
pt. „Leczenie mukopolisacharydozy typu II”, tj. zespół Huntera. W dniu 3 grudnia 2016 r. wspomniany Zespół 
Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich wyłączył tę pacjentkę ze wskazanego programu lekowego ze względu 
na progresję choroby pomimo leczenia, opierając swoją decyzję na jednym z załączników do wyżej wymienio-
nego obwieszczenia, tj. B.25.

Ze względu na niezwykle istotny dla opisanej pacjentki charakter sprawy bardzo proszę Pana Ministra 
o zapoznanie się z wykazanymi przeze mnie nieprawidłowościami. Interwencję w tej sprawie podjął także 
rzecznik praw obywatelskich, pismo nr V.7013.55.2015.Gh, który w swoim wniosku i opinii uznał fragmenty 
treści wymienionych załączników obwieszczenia za niezgodne z konstytucją, wyrażając pogląd o konieczności 
uregulowania omawianej kwestii w ustawie. RPO zdecydowanie szerzej odniósł się do omawianych niejasności 
o uznanie zapisów załączników za niekonstytucyjne.
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Przychylam się do wniosku rzecznika praw obywatelskich, pismo nr V.7013.55.2015.Gh, i proszę o uzna-
nie wskazanego fragmentu załączników do wymienionego tu obwieszczenia za niezgodny z Konstytucją RP. 
Uważam również, że przez wzgląd na charakter sprawy i sytuację pacjentki należy podważyć zasadność wydanej 
przez zespół decyzji. To niezwykle istotna kwestia zarówno dla pacjentki A. B., jak i wielu innych pacjentów, 
znajdujących się w podobnej sytuacji.

Proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie oraz informację o planowanych przez Pana 
Ministra działaniach.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej 

Górze zwrócili się do parlamentarzystów województwa lubuskiego z apelem o interwencję w sprawie bardzo 
słabych płac w ww. jednostce. Ujęte w planie budżetowym na rok 2019 r. podwyżki gwarantują pracownikom 
średnio 50 zł brutto więcej niż w ubiegłym roku. Sytuacja ta sprawia, że coraz częściej osoby świetnie wy-
kształcone uciekają do sektora prywatnego w poszukiwaniu godnych zarobków.

W związku z powyższym proszę o informacje, co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Według danych średnie wynagrodzenie w 357 prokuraturach rejonowych wynosi 1870 zł netto, a w 45 

prokuraturach wynosi 2280 zł netto. Ponadto 2 tysiące 500 pracowników dostaje wynagrodzenie niższe niż 
1800 zł netto.

Wieloletni brak wzrostu wynagrodzeń doprowadził pracowników tej instytucji do dramatycznej sytuacji 
finansowej. Coraz częściej pracownicy odchodzą do innej pracy, gwarantującej wyższe zarobki.

W związku z tym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało Strategię „5G dla Polski”, w ramach której podejmowane 

mają być działania umożliwiające sektorowi telekomunikacyjnemu wdrożenie sieci 5G w Polsce. Jak wynika 
z doniesień medialnych, technologia ta jest już testowana od września ubiegłego roku w Gliwicach. Wywołuje to 
sporo kontrowersji wśród mieszkańców miasta. W sprawie tej organizowane były nawet protesty. Społeczeństwo 
obawia się negatywnego wpływu technologii 5G na zdrowie swoje oraz bliskich. Rozpowszechnia się opinia, 
że mikrofale generowane przez wspomnianą technologię przyczyniają się do powstawania nowotworów.

Na ten temat wypowiedział się dla portalu 24gliwice.pl m.in. prof. dr hab. inż. Marek Gzik, dziekan Wydziału 
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, który wskazuje, iż „brakuje jednoznacznych badań wskazujących 
na bezpośrednie zagrożenie pola elektromagnetycznego związanego z 5G dla zdrowia człowieka i zwierząt”. 
Zauważa on także, że w przypadku 5G częstotliwości są bardziej niebezpieczne niż w przypadku technologii 
4G, lecz nie ma informacji w jakim stopniu.

W związku z powyższym pragnę skierować do Pana Ministra zapytanie, czy ministerstwo dysponuje eksper-
tyzami o szkodliwości względnie braku szkodliwości wdrażanej w Polsce technologii 5G. Proszę je udostępnić, 
abym mógł uspokoić zaniepokojonych wyborców.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Najwyższa Izba Kontroli zbadała skuteczność systemu ochrony ludności w ramach struktur zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w odniesieniu do podjętych czynności 
podczas tragicznej nawałnicy, która przeszła przez tereny województwa pomorskiego w dniach 11–12 sierpnia 
2017 r. Wynikiem przeprowadzonej kontroli w opublikowanym raporcie przedstawiona jest negatywna ocena 
działań wojewody pomorskiego.

W związku z powyższym proszę o informacje:
1. Czy w związku z utrzymaniem w raporcie Najwyższej Izby Kontroli negatywnej oceny działań podjętych 

przez wojewodę pomorskiego zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje w stosunku do wojewody?
2. Czy planowane są zmiany procedur w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, tak by sys-

tem był bardziej skuteczny? Jeśli tak, to jakie? Czy dotychczas wprowadzono jakieś zmiany? Jeśli tak, to jakie?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę ponownie o udzielenie pomocy skazanemu panu M. G., odsiadującemu karę pozbawienia wolności 

w Zakładzie Karnym nr 1 w Ł. W dniu 28 grudnia 2018 r. pan M. G. za pośrednictwem pełnomocnika złożył 
do Pana Ministra wniosek o rozważenie wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej od prawomocnego wyroku 
Sądu Okręgowego w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy z dnia 29 grudnia 2016 r., wydanego w sprawie 
o sygn. akt: V Ka 1161/16, którym w całości utrzymano wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi 
z dnia 13 czerwca 2016 r., wydany w sprawie o sygn. akt: III K 318/14.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik dokładnie wskazał, jakie normy prawne zostały naruszone. Podkreślić 
należy jedynie, iż wskazane orzeczenia w sposób rażący naruszają normy prawa materialnego poprzez nie-
prawidłowe zastosowanie art. 70 §1 k.k. w związku z art. 4 k.k. polegające na braku prawidłowej kontroli 
odwoławczej i określenie okresu próby wymierzonej skazanemu panu M. G. kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w wymiarze wyższym, niż zezwalała na to ustawa w momencie 
wydawania orzeczenia przez sąd I instancji, tj. w wysokości 4 lat, w sytuacji, gdy w danym stanie prawnym 
należało zastosować dyspozycje art. 4 k.k. i wymierzyć maksymalny 3-letni okres próby. Zasada prawa karnego 
ustanowiona w przywołanym artykule jest jedną z podstawowych zasad regulujących prawo karne. Stanowi, 
że zawsze należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Niestety, 
w zapadłych orzeczeniach sądy nie postąpiły zgodnie z tą dyspozycją i doszło do rażącego naruszenia prawa 
oraz wymierzenia kary wraz z warunkowym jej zawieszeniem na okres, który był dla sprawcy mniej korzystny.

Mając to na uwadze, wobec prawomocnych orzeczeń obarczonych tak poważnymi wadami prawnymi wo-
bec pana M. G., proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i pozytywne rozpatrzenie wniosku pana 
M. G. oraz o podjęcie zgodnych z prawem działań. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są 
w posiadaniu Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi, Sądu Rejonowego Łódź-Widzew w Łodzi oraz 
Sądu Okręgowego w Łodzi.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pana K. K. (zamieszkałego …) z prośbą o interwencję w jego sprawie. 

Przeciwko panu K. K. toczy się postępowanie egzekucyjne o sygn. akt Km 1221/18 prowadzone przez komor-
nika sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. M. P., z wniosku wierzyciela P. I. S.a.r.l.

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. komornik powiadomił pana K. K. o wszczęciu egzekucji z nieruchomo-
ści. Pan K. K. na wcześniejszym etapie postępowania deklarował dobrowolną spłatę zobowiązania w ratach, 
zwłaszcza że suma zadłużenia nie jest duża i wynosi wraz z odsetkami i kosztami około 1800 zł. Sama należ-
ność główna to kwota 279,13 zł.

Moim zdaniem pan K. K. został bardzo skrzywdzony poprzez wszczęcie egzekucji z nieruchomości stano-
wiącej własność dłużnika i jego miejsce zamieszkania. Wystąpiłem do komornika z prośbą o udzielenie wyja-
śnień, dlaczego pomimo tak małej kwoty wierzytelności zamierza zalicytować nieruchomość, zwłaszcza wobec 
brzmienia art. 799 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W odpowiedzi 
komornik oświadczył, że egzekucja prowadzona jest na wniosek wierzyciela i art. 799 §2 k.p.c. nie znajduje 
wobec tego zastosowania. Jednakże norma prawna ustanowiona w przywoływanym artykule stanowi, że or-
gan egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zasada wyrażona we wskazanym 
artykule tworzy zatem szczególną ochronę dłużników przed nadmierną egzekucją oraz przed przekroczeniem 
przez organ egzekucyjny zasad współżycia społecznego w prowadzonym postępowaniu. Ustawodawca nie 
przewidział w treści przepisu żadnego odstępstwa od jego stosowania. Komornik lub inny organ egzekucyjny są 
zobowiązani prowadzić postępowanie egzekucyjne w sposób adekwatny do wysokości zadłużenia oraz sytuacji 
dłużnika. Jeśli wystarczające do uzyskania zaspokojenia wierzyciela jest prowadzenie egzekucji z jednego skład-
nika majątkowego, np. wynagrodzenia z umowy o pracę, rozszerzenie postępowania na inne składniki należy 
uznać za nadmierną egzekucję, także w przypadku deklarowania przez dłużnika dobrowolnej ratalnej spłaty.

Celem ochrony przewidzianej we wspomnianym artykule jest przede wszystkim przeciwdziałanie sprzedaży 
licytacyjnej nieruchomości poniżej wartości rynkowej wobec niewielkiej kwoty wierzytelności. Działanie takie 
jest sprzeczne również z art. 5 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, 
który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie 
korzysta z ochrony.

W wyniku rażącej niesprawiedliwości pan K. K. może stracić nieruchomość, w której zamieszkuje. Panie 
Ministrze, takie niesprawiedliwe prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie pozwala ludziom dobrze my-
śleć o państwie.

Trudno jest, zdaniem dłużnika, zrozumieć, że komornik sądowy mógł podjąć takie działania w celu wyeg-
zekwowania sumy wierzytelności znacznie niższej niż wartość przedmiotowej nieruchomości.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym, sposobu pro-
wadzenia egzekucji, proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej 
sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu komornika sądowego.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego z prośba o pomoc zwrócił się jeden z blisko 10 tysięcy obligatariuszy spółki 

GetBack SA, który nabywając obligacje spółki, stał się bezbronną ofiarą jednej z największych afer finansowych 
w dziejach Polski.

Należy zaznaczyć, że wszyscy obligatariusze GetBack SA chcieli w sposób uczciwy zarobić i w sposób 
uczciwy zapłacić podatki od tego zarobku. Niestety, wydali oszczędności swojego życia, otrzymując w zamian, 
bez swojej winy, bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA. Wierzycieli, indywidualnych obligatariu-
szy spółki GetBack jest około 10 tysięcy, są to ludzie, którzy stracili oszczędności życia, otrzymując w zamian 
bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA.

GetBack stracił, bo za pożyczone pieniądze kupował kolejne długi, których nie odzyskiwał. Paradoksalnie 
spółka skupująca długi nie miała pieniędzy na spłatę własnych.

Choć instytucja ta decyzją komisji została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych w związku z nieuprawnio-
nym oferowaniem instrumentów finansowych w okresie 08.2016 – 03.2018, to reakcji instytucji państwowych 
zabrakło.

Według poszkodowanego, który zwrócił się do mojego biura senatorskiego, reakcji instytucji państwowych 
zabrakło także w przypadku kiedy audytor w trakcie badania sprawozdania GetBack SA za rok 2016 dopuścił 
się rażących błędów i zaniedbań. Audytor nie zauważył m.in. operacyjnego przekształcenia spółki z windykatora 
w producenta papierów wartościowych, który miał za zadanie we współpracy z zaprzyjaźnionymi pośrednikami 
sprzedać jak najwięcej obligacji nie tylko GetBack SA, ale także spółek powiązanych z ówczesnym prezesem 
zarządu.

Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie ma konkretów, ile pieniędzy uda się odzyskać i czy w ogóle jest to 
możliwe. Ludzie zostali pozostawieni przez państwo sami sobie z tym problemem. W odczuciu poszkodowanych 
państwo zawiodło co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy, dopuszczając do obecnej sytuacji poprzez brak 
skutecznego nadzoru; i po raz drugi, podejmując niewystraczające działania, niedające nadziei na odzyskanie 
zainwestowanych środków.

W związku z powyższym proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy prokuratura i przeznaczone do tego służby działają w sposób sprawny i wystarczający?
2. Czy i jakie wsparcie zamierza dać ministerstwo wszystkim osobom, które ulokowały swoje pieniądze 

w papierach wartościowych spółki GetBack?

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego z prośbą o pomoc zwrócił się jeden z blisko 10 tysięcy obligatariuszy spółki 

GetBack SA, który nabywając obligacje spółki, stał się bezbronną ofiarą jednej z największych afer finansowych 
w dziejach Polski.

Należy zaznaczyć, że wszyscy obligatariusze GetBack SA chcieli w sposób uczciwy zarobić i w sposób 
uczciwy zapłacić podatki od tego zarobku. Niestety, wydali oszczędności swojego życia, otrzymując w zamian, 
bez swojej winy, bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA. Wierzycieli, indywidualnych obligatariu-
szy spółki GetBack jest około 10 tysięcy, są to ludzie, którzy stracili oszczędności życia, otrzymując w zamian 
bezwartościowe obligacje i akcje spółki GetBack SA.

GetBack stracił, bo za pożyczone pieniądze kupował kolejne długi, których nie odzyskiwał. Paradoksalnie 
spółka skupująca długi nie miała pieniędzy na spłatę własnych.

Choć instytucja ta decyzją komisji została wpisana na listę ostrzeżeń publicznych w związku z nieuprawnio-
nym oferowaniem instrumentów finansowych w okresie 08.2016 – 03.2018, to reakcji instytucji państwowych 
zabrakło.

Według poszkodowanego, który zwrócił się do mojego biura senatorskiego, reakcji instytucji państwowych 
zabrakło także w przypadku, kiedy audytor w trakcie badania sprawozdania GetBack SA za rok 2016 dopuścił 
się rażących błędów i zaniedbań. Audytor nie zauważył m.in. operacyjnego przekształcenia spółki z windykatora 
w producenta papierów wartościowych, który miał za zadanie we współpracy z zaprzyjaźnionymi pośrednikami 
sprzedać jak najwięcej obligacji nie tylko GetBack SA, ale także spółek powiązanych z ówczesnym prezesem 
zarządu.

Mimo upływu czasu w dalszym ciągu nie ma konkretów, ile pieniędzy uda się odzyskać i czy w ogóle jest to 
możliwe. Ludzie zostali pozostawieni przez państwo sami sobie z tym problemem. W odczuciu poszkodowanych 
państwo zawiodło co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy, dopuszczając do obecnej sytuacji poprzez brak 
skutecznego nadzoru; i po raz drugi, podejmując niewystraczające działania, niedające nadziei na odzyskanie 
zainwestowanych środków.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy prokuratura i przeznaczone do tego służby działają w sposób sprawny i wystarczający?
2. Czy i jakie wsparcie zamierza dać ministerstwo wszystkim osobom, które ulokowały swoje pieniądze 

w papierach wartościowych spółki GetBack?

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Na mocy ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw znowelizowano definicję pojęcia „elektrownia wiatrowa”, zawartą w ustawie z 20 maja 2016 r. 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (art. 3 ust. 1). Ustawa została podpisana przez prezydenta RP 
w dniu 29 czerwca 2018 r. i weszła w życie z mocą wsteczną – od dnia 1 stycznia 2018 r.

Omawiana nowelizacja odwróciła skutki wcześniejszej ustawy i przywróciła poprzednie zasady opodat-
kowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek ten był płacony wyłącznie od 
części, a nie od całości elektrowni wiatrowych.

Zmiana ta skutkuje obniżeniem podatku z tytułu posiadania elektrowni wiatrowych i budzi finansowe 
kontrowersje, a wprowadzenie takiej zmiany z mocą wsteczną jest rozwiązaniem godzącym bezpośrednio 
w interesy jednostek samorządu terytorialnego.

Taki tryb w sposób oczywisty narusza zasadę niedziałania prawa wstecz i doprowadza do chaosu prawnego. 
Jego skutek praktyczny dla gmin jest natomiast taki, że w trakcie roku budżetowego budżety gmin po stronie 
dochodów zostały uszczuplone o znaczne nieraz kwoty.

Np. w przypadku gminy Karlino w powiecie białogardzkim uszczuplenie wynosi 6 milionów 329 tysięcy 764 zł, 
a po uwzględnieniu kwoty subwencji wyrównawczej, której gmina nie otrzyma w 2019 r. (w 2018 r. wyniosła ona 
1 milion 223 tysiące 725 zł), należy stwierdzić, że łącznie gmina utraciła 7 milionów 553 tysiące 489 zł.

Ponadto w związku z tym, że w poprzednich latach (2017) gmina, dysponując kwotą podatku od nierucho-
mości, osiągnęła przychody powyżej średniej krajowej, jest zobowiązana dokonać wpłaty do budżetu państwa 
tzw. janosikowego w kwocie 506 tysięcy 497 zł.

Dnia 16 listopada 2018 r. gmina Karlino zwróciła się z prośbą do premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz 
do minister finansów, pani Teresy Czerwińskiej, o zaniechanie poboru janosikowego. Do dzisiaj nie uzyskano 
żadnej odpowiedzi.

Konsekwencje wynikające z nowelizacji ustawy o OZE postawiły samorząd w drastycznie trudnej sytu-
acji finansowej, zagrażającej nie tylko ograniczeniem wydatków bieżących, w tym na utrzymanie i remonty 
dróg, ale również wstrzymaniem wydatków na realizację funduszu sołeckiego, na promocję czy podwyżki dla 
pracowników podległych jednostek. Mimo tych „cięć” i drastycznego ograniczenia planu inwestycji sytuacja 
finansowa jest tak tragiczna, że grozi wręcz wstrzymaniem niektórych już rozpoczętych inwestycji, takich jak 
np. budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi oraz budowa budowanego przez Karlińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego budynku z mieszkaniami komunalnymi.

W podobnie trudnej sytuacji jak gmina Karlino znalazło się wiele gmin z województwa zachodniopomorskiego, 
np. gmina Gościno w powiecie kołobrzeskim, która w wyniku zmian wynikających z przywołanej ustawy utraciła 
dochód w wysokości 3 milionów 155 tysięcy 656 zł, nie otrzyma subwencji w kwocie 1 miliona 1 tysiąca 631 zł 
i musi dokonać wpłaty janosikowego w wysokości 228 tysięcy 188 zł. Kolejna gmina z powiatu kołobrzeskiego to 
gmina Dygowo, która w wyniku zmian ustawy straciła 7 milionów 600 tysięcy zł oraz subwencję wyrównawczą 
w kwocie 1 miliona 29 tysięcy 210 zł oraz musi wpłacić janosikowe w wysokości 579 tysięcy 732 zł.

Uszczuplenie dochodów nastąpiło w trakcie roku, kiedy wydatki zostały już przez gminy poniesione. W ten 
sposób Sejm, uchwalając ustawę z mocą wsteczną, a następnie Senat i prezydent, akceptujący ten tryb, doprowadzili 
do postawienia gmin w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Gminy nie zawiniły niegospodarnością, ale w przy-
padku braku pomocy ze strony państwa wiele z nich może podzielić los niedawno zniesionej gminy Ostrowice.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Czy – i w jaki sposób – utracone dochody zostaną gminie Karlino i innym gminom, które znalazły się 

w podobnej sytuacji, zrekompensowane?
2. Czy gmina Karlino i te gminy, które znalazły się w podobnej sytuacji, zostaną przynajmniej zwolnione 

z konieczności wpłaty janosikowego?

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania 

niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z ob-
szarów właściwości innych sądów rejonowych, które wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2019 roku IV Wydział 
Pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie zostanie zniesiony, a sprawy w nim rozpoznawane zostaną prze-
kazane do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

W związku z tym do mojego biura senatorskiego wpływają pisma z okolicznych samorządów zaniepokojonych 
zniesieniem IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie. Przedstawiciele lokalnych samorządów, 
których teren obejmował swoim funkcjonowaniem IV Wydział Pacy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie 
wyrażają głębokie zaniepokojenie tym, że:

– przeniesienie rozpoznawania spraw do Koszalina wymusi konieczność dojazdu i zrodzi inne utrudnienia 
logistyczne, co może spowodować, że część osób z biednego przecież powiatu białogardzkiego zrezygnuje 
z dochodzenia roszczeń w zakresie spraw pracowniczych i ochrony swoich praw. Takich roszczeń jest coraz 
więcej, na co wskazują statystyki. Ci zaś, którzy się na to zdecydują, będą narażeni na dodatkowe koszty.

– likwidacja wymienionego wydziału będzie również rodzić negatywne skutki dla pracodawców, szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla tych 
podmiotów udział w postępowaniu sądowym toczącym się w oddaleniu od miejsca prowadzonej działalności 
będzie się wiązał ze stratami, które z kolei oddziaływać będą na dochody osiągane przez innych pracowników.

Mając to na uwadze, zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę decyzji w sprawie likwidacji IV Wydziału 
Pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie.

Z poważaniem 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W nawiązaniu do problemów opisanych w artykule pt. „Gdynia nie rozwinie się bez dobrego dojazdu” 
opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w dniu 9 stycznia br. chciałbym uprzejmie zapytać: jakie są 
zamierzenia Ministerstwa Infrastruktury umożliwiające rozwój portu w Gdyni?

W 2018 r. w porcie morskim w Gdyni przeładowano 23,5 miliona t towarów, czyli o prawie 11% więcej 
niż przed rokiem. Na Bałtyku Port Gdynia powoli dobija do pierwszej dziesiątki tego typu przedsiębiorstw. 
Przychody Skarbu Państwa z tytułu podatków odprowadzonych od towarów przeładowanych w Gdyni sięgają 
już blisko 7 miliardów zł. Władze portu szykują inwestycje, które znacznie zwiększą jego możliwości. Między 
innymi do 2022 r. kosztem 550 milionów zł zostaną pogłębione tor podejściowy, a także akweny wewnętrzne. 
Dzięki temu będą mogły tam zawijać największe statki – o zanurzeniu do ponad 15 m. Port na ten cel uzyskał 
273 miliony zł unijnej dotacji.

Tymczasem możliwości Portu Gdynia nie będą mogły być wykorzystywane, jeśli nie zostanie poprawiony 
dojazd od strony lądu. Kłopoty są zarówno z dojazdem drogami, jak i z dojazdem koleją.

Proszę o informację, jakie rozwiązania w tym względzie są przewidywane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Z wyrazami szacunku 
Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego i Bogdana Borusewicza

Oświadczenie dotyczące Leszka Juliusza Lackorzyńskiego

3 stycznia 2019 r. zmarł Leszek Juliusz Lackorzyński, ur. 17 grudnia 1941 r. w Hrubieszowie – polski prawnik 
i polityk, prokurator, senator III kadencji.

Był absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od 1968 r. pracował w Prokuraturze Powiatowej w Koszalinie. Kolejno pełnił funkcję aplikanta, 
asesora, podprokuratora, wiceprokuratora i zastępcy prokuratora powiatowego w Koszalinie. W 1976 r., po 
śmierci ojca, przyjechał do Gdańska i podjął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku.

W 1981 r. organizował działalność i został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” 
w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego usunięto go z przyczyn politycznych 
ze stanowiska prokuratora.

W latach 1982–1988 był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i współpracował z zakonspiro-
wanymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Od 1982 do 1988 r. prowadził samodzielnie poradnictwo prawne dla 
osób represjonowanych i ich rodzin w komisji charytatywnej działającej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. 
Od 1983 do 1991 r. był radcą prawnym kurii biskupiej w Gdańsku.

Od września 1991 r. pełnił funkcję prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku. W wyborach w 1993 r. uzyskał 
mandat senatora z ramienia „Solidarności” w woj. gdańskim. Pod koniec kadencji był senatorem niezrzeszonym. 
Pracował m.in. w Komisji Obrony Narodowej oraz w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Przez kilka 
miesięcy reprezentował Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W lutym 1992 r. otrzymał od papieża odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice za pomoc represjonowanym 
i służbę Kościołowi.

W 1997 r. nie uzyskał reelekcji jako kandydat niezależny. W 2001 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat 
poselski z listy PSL. Jako prokurator przeszedł w stan spoczynku, wycofał się też z działalności politycznej.

Leszek Lackorzyński nie był członkiem żadnej partii politycznej. Żona Genowefa pracowała jako lekarz 
pediatra. Miał 2 synów, Juliusza (1967) oraz Rafała (1976).

Leszek Juliusz Lackorzyński dobrze zasłużył się Polsce. Cześć Jego pamięci!

Antoni Szymański 
Bogdan Borusewicz



153
71. posiedzenie Senatu w dniach 23 i 24 stycznia 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 71. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana 

także konstytucją dla nauki. W związku z jej zapisami nowe statuty uczelni mają wejść w życie 1 października 
2019 r., dlatego też obecnie są one projektowane.

Projekt nowego statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest tworzony z uwagi na ko-
nieczność wdrożenia zapisów noweli ustawy, może spowodować, że z racji ilościowych kryteriów dotyczących 
zatrudnienia pracowników naukowych zlikwidowany zostanie Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Ta jednostka naukowa systematycznie dostosowuje się do wymogów ustawy 2.0. Pracownicy WPiSM publi-
kują w najwyższej punktowanych czasopismach naukowych w kraju i za granicą. W krótkim czasie osiągnięto 
jeden z najwyższych w Polsce wyników w ramach kryterium osiągnięć naukowych i twórczych oraz praktycz-
nych efektów działalności naukowej. Pracownicy wydziału wchodzą także w skład licznych rad naukowych 
i zespołów redakcyjnych. Najwyżej punktowane czasopisma naukowe z zakresu nauk o polityce, nauk o bez-
pieczeństwie oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach – np. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 
„Polish Political Science Yearbook” czy „Nowa Polityka Wschodnia” – są afiliowane przy WPiSM. Pracownicy 
wydziału od lat pozyskują środki i realizują projekty finansowane ze środków NCN, NPRH i innych insty-
tucji. Biorą oni także udział w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, organizują autorskie 
konferencje na wydziale, w tym prestiżowy coroczny Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Konsekwentnie 
realizowany jest proces umiędzynarodowienia zarówno na polu nauki, jak i w wymiarze dydaktycznym (liczba 
studentów z programu Erasmus na wydziale jest najwyższa w skali UMK i wciąż rośnie).

Prowadzona jest racjonalna polityka pod względem finansowym spowodowana m.in. oszczędnościami sa-
mego uniwersytetu. Nie ma obecnie problemu z zadłużeniem wydziału. Jedynym powodem planów likwidacji 
WPiSM jest mniejsza liczba pracowników naukowych niż ta zakładana w projekcie statutu UMK. Wzbudza to 
zrozumiały niepokój zarówno pracowników, studentów, absolwentów – całej społeczności akademickiej – jak 
i nas, mieszkańców uniwersyteckiego Torunia.

W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra o następujące kwestie.
Czy w kontekście nowej ustawy ważniejsze dla istnienia danego wydziału niż dobre rezultaty w pracy na-

ukowej jest wypełnienie kryterium ilościowego?
Czy kwestia liczby pracowników naukowych na danym wydziale jest regulowana w ramach ustawy, czy też 

jest to sprawa wewnętrzna danej uczelni?
Jak Pan Minister widzi przyszłość takiej dyscypliny naukowej jak politologia na UMK w kontekście for-

malnoprawnych uwarunkowań zawartych w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią, jaką otrzymałem z Pańskiego resortu w dniu 6 września 2018 r. na moje oświad-

czenie (z dnia 27 lipca 2018 r.) skierowane do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, w spra-
wie finansowania budowy nowego stopnia wodnego w okolicach Siarzewa, pozwolę sobie ponownie zapytać 
o następujące kwestie.

Czy zakończyły się prace w Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” mające na celu opraco-
wanie formuły finansowania nowego stopnia wodnego w okolicach Siarzewa?

Czy rozstrzygnięto formułę prowadzenia dalszego etapu prac w związku z tym projektem w kontekście 
udziału w nim środków prywatnych?

Czy zakończono opracowywanie harmonogramu prac i ustalono poszczególne terminy ich realizacji?
Czy występują jakiekolwiek opóźnienia oraz ewentualne trudności, które w znaczący sposób mogą opóźnić 

rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na zlecenie gminy Chełmża biuro projektowe z Poznania wykonało koncepcje rozwiązania połączenia:
– drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno z autostradą A1 węzłem typu WB, z moż-

liwością relacji ruchu od strony Gdańska i w kierunku Gdańska;
– drogi wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy – Mlewo – Sierakowo z autostradą A1 węzłem typu WB, z moż-

liwością relacji ruchu od strony Torunia i w kierunku Torunia.
Rozwiązania zaproponowane przez projektanta z uwagi na wykorzystanie istniejących wiaduktów oraz dróg 

technologicznych są znacznie tańsze oraz równie funkcjonalne, jak na innych węzłach w ciągu autostrady A1.
Raz jeszcze nadmienię, że w sąsiedztwie jednego z planowanych węzłów położony jest także duży areał 

(ok. 500 ha) gruntów Skarbu Państwa w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych, ujętych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chełmża jako tereny AG – aktywność gospodarcza. 
Obszar ten znajduje się w bazie gruntów inwestycyjnych PAIiIZ i jest określony jako „predysponowany do 
utworzenia strefy inwestycyjnej”.

Brak węzła autostradowego w ciągu autostrady A1 w miejscowości Dźwierzno jest dużym utrudnieniem 
w kwestii zapewnienia spójności komunikacyjnej w woj. kujawsko-pomorskim. Byłby to pierwszy zjazd od 
strony północnej na obszarze objętym Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, dobrze skomunikowany 
poprzez istniejącą sieć dróg wojewódzkich z sąsiednimi miastami, których mieszkańcy obecnie mają utrudniony 
dostęp do autostrady. Realizacja inwestycji stałaby się podstawowym elementem otwarcia tej części wojewódz-
twa na międzynarodowy układ komunikacyjny.

Biorąc pod uwagę wymienione argumenty oraz moje wcześniejsze wystąpienia w przedmiotowej sprawie 
kierowane do Pana Ministra, raz jeszcze pozwalam sobie zapytać o następującą kwestię: czy wobec rzeczywi-
stego społecznego, ekonomicznego oraz infrastrukturalnego zapotrzebowania dotyczącego uruchomienia węzła 
autostradowego A1 w miejscowości Dźwierzno Pański resort przewiduje rozpoczęcie procesu jego planowania 
oraz budowy?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
W trakcie prac nad projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce minister nauki i szkolnictwa 

wyższego w komunikacie z dnia 8 czerwca 2018 r. poinformował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów wypracowało „rozwiązanie prawne usuwające wszelkie wątpliwo-
ści co do możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania 
pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich. Powyższe rozwiązanie polega 
na doprecyzowaniu w przepisach procedowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, iż wyko-
nywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosowny 
przepis zostanie zgłoszony w trakcie drugiego czytania projektu ustawy”.

Po wejściu w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r. art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, w myśl którego „wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi 
działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2018 r. poz. 1191 i 1293)”, przekazując pismo z dnia 2 października 
2018 r. (DBF.WFSN.74.112.2018.HŻ) oraz kolejno pismo z dnia 23 listopada 2018 r., minister nauki i szkol-
nictwa wyższego poinformował rektorów uczelni publicznych, iż z uwagi na to, że „na gruncie art. 116 ust. 7 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickie-
go w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło), (…) całość jego wynagrodzenia 
uzyskiwanego z tytułu realizacji obowiązków określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
jest wynagrodzeniem za pracę twórczą, bez konieczności składnia dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia 
ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów zrealizowanych w ramach stosunku pracy”. W ocenie ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego spełnione więc zostały przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania 
przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są objęte wszystkie składniki wynagrodzenia nauczyciela akade-
mickiego, jak np.: wynagrodzenia zasadnicze, dodatek zadaniowy, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy.

Tymczasem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, pismem o sygnaturze 0112-KDIL3-3.4011.342.2018.2.DS, 
wydał interpretację indywidualną, w której stwierdza, że norma art. 116 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce nie stanowi jednak podstawy prawnej do stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania 
przychodów do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, gdyż przesłanki do ich stosowania określa wyłącznie 
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej skoro 
z przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2018 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wynika, że do zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest powstanie utworu 
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim oraz uzyskanie przychodu z tytułu korzystania z praw autor-
skich lub rozporządzania tymi prawami, 50-procentowe koszty mogą być stosowane wyłącznie do przychodów 
autorów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w rozumieniu odrębnych przepisów 
lub rozporządzania przez nich tymi prawami. W przywołanej interpretacji stwierdzono, że aby możliwe było 
zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

— praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki 
utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

— pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika 
z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami;

— przychody muszą być uzyskiwane z tych rodzajów działalności, o których mowa w art. 22 ust. 9b ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym prowadzonej na uczelni działalności dydaktycznej.

Z powyższych względów uczelnia może określić 50-procentowe koszty uzyskania przychodu nauczycieli 
akademickich wyłącznie od tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórcę z praw autorskich 
bądź rozporządzania prawami do stworzonego utworu.

Dlatego też, wskazując na rozbieżność stanowiska ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz organów 
skarbowych w przedmiocie zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, co może narazić 
uczelnie na daleko idące negatywne konsekwencje prawne, jak i finansowe, uprzejmie proszę o udzielenie od-
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powiedzi, czy Ministerstwo Finansów podjęło działania na rzecz wdrożenia przez podległe służby podatkowe 
interpretacji zaprezentowanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jaki będzie tryb postępowania organów skarbowych w przedmiotowej sprawie w kontekście normy zawartej 
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ewentualnie czy planowana jest zmiana w zakresie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych we wskazanym zakresie?

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

proszę o udzielenie informacji oraz wyjaśnień w sprawie możliwości wliczenia okresów czynnej służby woj-
skowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Wojskach Obrony Terytorialnej, pełnionych rotacyjnie, 
jako okresów podlegających uwzględnieniu przy ustalaniu uprawnień lub wysokości emerytury z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 15c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz 
w Wojskach Obrony Terytorialnej pełnionej rotacyjnie dolicza się odpowiednio, na wniosek żołnierza rezerwy 
lub żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie uprawnionego do emerytury, do wysługi eme-
rytalnej. Doliczenie następuje w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej 
podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia służby, przy czym okres ten dolicza się do wysługi emerytalnej, 
jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Z kolei art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że do okresów składkowych wlicza 
się okres czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację, czy okres terytorialnej służby wojskowej pełnionej rota-
cyjnie będzie uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury bądź jej wysokości w przypadku, gdy byłaby 
ona wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy planowana jest w tym zakresie zmiana przepisów 
regulujących to zagadnienie?

Józef Zając
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 71. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mając na uwadze wątpliwości rodzące się w odniesieniu do przepisów prawnych oraz organizacji ochrony 

przeciwpożarowej w Polsce w związku z pożarem w escape roomie w Koszalinie, uprzejmie proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy przewiduje się nowelizację rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(DzU 2010 nr 109 poz. 719)?

2. Organizacje społeczne pracujące na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym reprezentujące rzeczoznaw-
ców ds. zabezpieczeń ppoż. i inżynierów pożarnictwa, zgłaszają, że mają utrudniony dostęp do dyskusji nad 
przepisami ppoż. z KGPSP, która ograniczyła lub zaniechała udzielania wyjaśnień i udziału jej przedstawicieli 
w tematycznych seminariach lub spotkaniach branżowych. Jaki jest powód tego rodzaju działań?

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
W 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, której celem było m.in. zmniejszenie 

skali występowania tzw. szarej strefy w branży hazardu online oraz zapewnienie najwyższego możliwego 
poziomu ochrony obywateli. Z przedstawianych w toku prac przez Ministerstwo Finansów analiz wynikało, 
że ustawa hazardowa ma przynieść wpływy wynoszące około 1,7 miliarda zł, a szara strefa ograniczy się do 
kilku procent. Tymczasem po upływie ponad półtora roku od uruchomienia Rejestru Domen Służących do 
Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, który to rejestr miał odegrać kluczową rolę w ograni-
czaniu udziału w rynku operatorów gier nieposiadających polskiej licencji, wielkość szarej strefy szacowana 
jest wciąż na około 50–60% rynku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jak w kontekście gier online Ministerstwo Finansów ocenia skuteczność ustawy o grach hazardowych po 

nowelizacji obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.?
2. Czy planowane są dalsze prace nad rozwiązaniami dla branży hazardu online i otwarcie rynku gier dla 

prywatnych podmiotów, tak jak jest otwarty w segmencie zakładów bukmacherskich?
3. Czy poker online w wersji umożliwiającej rywalizację graczy zostanie udostępniony polskim użytkowni-

kom przez wykonawcę monopolu państwa? Jeśli zaś przepisy ustawy nie pozwalają na udostępnienie tej usługi, 
to czy możliwa jest jej nowelizacja w tym kierunku?

Piotr Zientarski
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