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Porządek obrad

73. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 13 i 14 lutego 2019 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

2. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

5. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

6. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli 
sądowej.

7. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Ra-
dzie Unii Europejskiej).

8. Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Mini-
strów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019).

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

 
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Sąd Najwyższy  ‒  prezes Dariusz Zawistowski
Urząd do Spraw Cudzoziemców  ‒  szef Rafał Rogala
Krajowa Rada Kuratorów  ‒  przewodniczący Grzegorz Kozera
Ministerstwo Sportu i Turystyki  ‒  minister Witold Bańka
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   ‒  podsekretarz stanu Renata Szczęch
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒  sekretarz stanu Konrad Szymański
Ministerstwo Środowiska  ‒  podsekretarz stanu Sławomir Mazurek

Zaproszeni goście:
członkowie rodziny premiera Jana Olszewskiego  ‒  Bogdan Kamionek i Michał Chodakowski
posłowie na Sejm RP   ‒  Antoni Macierewicz i Bartosz Kownacki
 



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram siedemdziesiąte trzecie posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Marka Pęka. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Marek Pęk.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, posiedzenie jest już 

rozpoczęte. Bardzo proszę o zachowanie spokoju.
7 lutego 2019 r. zmarł Jan Olszewski, prezes Rady 

Ministrów w latach 1991–1992, poseł na Sejm I, III 
i IV kadencji, działacz solidarnościowy, obrońca opo-
zycjonistów.

Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci 
zmarłego premiera.

(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.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 

sześćdziesiątego dziewiątego i siedemdziesiątego po-
siedzenia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń 
zostały przyjęte.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 29 listopada 
2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał do Senatu 
dokument „Informacja o sytuacji osób starszych 
w Polsce za rok 2017”. Dokument zawarty jest w dru-
ku nr 1037. W dniu 7 grudnia 2018 r. skierowałem 
informację do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej. Komisja zapoznała się z dokumentem 
i poinformowała mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu trzeciego oraz 
punktu czwartego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdanie komisji zostało dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

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

Proponuję skreślenie punktu ósmego, tj. infor-
macji o istotnych problemach wynikających z dzia-
łalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
w 2017 r., i rozpatrzenie go na posiedzeniu w marcu.

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

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

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

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

Informuję państwa senatorów, że po złożeniu pro-
jektu uchwały dotyczącej uczczenia pamięci premiera 
Jana Olszewskiego oraz po przygotowaniu sprawoz-
dania w tej sprawie porządek obrad zostanie uzupeł-
niony o punkt dotyczący tej uchwały.

Jutro Senat rozpocznie obrady o godzinie 9.00 
od rozpatrywania punktu dotyczącego drugiego 
czytania projektu uchwały w sprawie kurateli sądo-
wej. W przypadku braku wniosków legislacyjnych 
głosowanie odbędzie się bezpośrednio po jej rozpa�zpośrednio po jej rozpa-
trzeniu.

Następnie Senat rozpatrzy punkt siódmy, tj. infor-
mację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej.

Jutro o godzinie 12.00 zostanie zarządzona półgo� 12.00 zostanie zarządzona półgo�zostanie zarządzona półgo-
dzinna przerwa na otwarcie wystawy „Polska rzeź-
biona orłami”.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych 

(marszałek S. Karczewski)

Informuję, że wszystkie pozostałe głosowania 
zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu. Planujemy to mniej więcej na godzinę 15.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o grach hazardowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1076, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1076 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, panią senator Janinę 
Sagatowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

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

wraz z pracownikami!
Mam zaszczyt złożyć Wysokiej Izbie sprawoz-

danie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 stycznia br. usta-
wie o zmianie ustawy o grach hazardowych. 

Zmiana ustawy spotkała się z powszechną akcep-
tacją i komisja wnosi, aby Senat uchwalił załączony 
projekt uchwały, tj. przyjął ustawę bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych 
zmierza do tego, aby wydatki Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej były przeznaczane również na 
rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności 
fizycznej społeczeństwa. Dotychczas wydatki fundu-
szu były przeznaczane na przebudowę, remonty, na 
dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, na 
rozwijanie sportu wśród młodzieży i osób niepełno-
sprawnych oraz na zadania określone w przepisach 
o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycz-
nej. Ustawa…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Pani Senator. Panie i Panowie Senatorowie, 
bardzo proszę o ciszę i o nieprzeszkadzanie pani se-
nator. To naprawdę przeszkadza. Bardzo proszę, Pani 
Senator.)

Wbrew pozorom jest to bardzo ważna ustawa, 
bo sprzyja rozwojowi społecznemu i gospodarczemu 
naszej ojczyzny. Dwa słowa o tym powiem za chwilę.

Projekt ustawy był odpowiedzią na petycję skie-
rowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno�Krajoznawcze. 
Spotkał się w Sejmie z wielką aprobatą. Ustawa wpły-
nęła następnie do Wysokiej Izby, do Senatu.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej to pań-
stwowy fundusz celowy, którego dysponentem 
jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 
Przychodem funduszu jest 75% wpływów z dopłat, 
które uiszczają podmioty urządzające gry hazardo-

we objęte monopolem państwa. Wysoka Izba, Sejm 
uważa, czas na to, aby środki te były przeznaczane 
także na potrzeby osób, powiedziałabym, społecznie 
wykluczonych, osób niepełnosprawnych, osób star-
szych, młodzieży i dzieci z biedniejszych rodzin. Ta 
zmiana umożliwia udział w turystyce obywatelom 
o niższych dochodach.

Jak wskazują doświadczenia, w tym polskie, ale 
przede wszystkim europejskie… W Hiszpanii już od 
dawna jest taki projekt. U nas w Polsce jest projekt 
pod nazwą „Zobacz Polskę”, wspaniały, wpisujący 
się właśnie w te cele – chodzi o wciągnięcie coraz 
szerszych warstw społecznych, w tym uboższych, do 
turystyki. Nie będę przekonywać państwa, bo dosko-
nale to wiemy, że turystyka to ważna gałąź gospoda-
rek światowych, także gospodarki Polski. Ile to jest 
miejsc pracy, ile… Co najważniejsze, takie podejście, 
czyli przeznaczenie na te cele tych środków, wcią-
gnięcie społeczeństwa w to zainteresowanie Polską, 
spowoduje m.in. odejście od tzw. turystyki sezonowej, 
która obejmuje tylko wczasy, tylko kolonie. To jest 
całoroczne działanie, całoroczny ruch w ramach wiel-
kiego przedsięwzięcia, jakim jest turystyka. Z tego 
powodu komisja jednogłośnie, z wielką akceptacją 
przyjęła tę ustawę.

W imieniu komisji proszę o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Janina Sagatowska: Dziękuję.)
Witam na posiedzeniu pana ministra Witolda 

Bańkę, ministra sportu i turystyki. Witamy pana, 
Panie Ministrze.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: Nie.)
Nie.
A czy są pytania do pana ministra? Jest pytanie.
Tak że, Panie Ministrze, bardzo prosimy o podej-

ście do mównicy.
Pierwsze pytanie zada pan senator Kazimierz 

Kleina.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ta ustawa jest rzeczywiście dobrą ustawą. Ona 

daje możliwości finansowania różnych projektów 
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Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

(senator K. Kleina)

związanych z turystyką, także z tego funduszu, któ-
ry powstał właśnie ze środków związanych z grami 
hazardowymi. I to poszerzenie faktycznie jest ko-
rzystne.

Ale chciałbym zapytać pana ministra, w jaki spo-
sób w praktyce będzie się odbywało to wspieranie 
projektów związanych z turystyką. Czy organizacje 
typu PTTK, które było wnioskodawcą czy inicjato-
rem tej ustawy, lub inne organizacje pozarządowe, 
które zajmują się sprawami turystyki, będą aplikowa-
ły w ramach projektów ogłoszonych przez minister-
stwo? Czy będzie można korzystać z tych środków 
już w tym roku? Jaki jest katalog działań, które będą 
mogły być finansowane czy współfinansowane z tego 
funduszu? Czy obejmie to np. schroniska młodzie-
żowe, schroniska szkolne i inne tego typu rzeczy, 
które przyczyniają się do upowszechnienia masowego 
ruchu turystycznego, szczególnie wśród młodych?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: 

Dziękuję bardzo…)
Panie Ministrze, momencik. Zobaczymy, czy są 

jeszcze jakieś pytania. Jeśli tak, tobyśmy je zgrupo-
wali. Są pytania.

Bardzo proszę, pan senator Poślednik. Bardzo 
proszę, Panie Senatorze.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, krótkie pytanie: kto będzie mógł 

być beneficjentem tych środków? Czy tylko samo-
rządy, czy także organizacje zajmujące się turystyką 
będą mogły z tych pieniędzy korzystać? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać jakieś pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Pan senator Jan Rulewski. Trzy pytania i później 

pan minister odpowie.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, chciałbym kontynuować wątek 

z pytania mojego kolegi, poprzednika. Pytanie jest 
takie: czy z tych środków będzie mógł korzystać 
samorząd, tak aby wspierać organizacje, które nie 
prowadzą komercyjnej działalności sportowej?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo.

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję za te pytania, bardzo ważne py-

tania.
Jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środ-

ków, to wychodząc naprzeciw temu postulatowi, 
w naszym programie dofinansowywania z budżetu 
państwa umieściliśmy także projekty turystyczne. Już 
w tym roku, zanim jeszcze ta ustawa zostanie przy-
jęta, zanim wejdzie w życie, umieszczamy tu tury-
stykę społeczną jako jeden z priorytetów. To jest pula 
ok. 2,6 miliona zł do podziału na 3 priorytety, m.in. 
na renowację i wytyczenie szlaków turystycznych, 
a także na działania na rzecz zwiększania dostępno-
ści turystyki dla osób z niepełnosprawnościami. Tak 
że my już wychodzimy naprzeciw tym postulatom 
w naszym projekcie budżetowym.

Organizacje takie jak PTTK będą mogły, tak jak 
to miało miejsce dotychczas, ubiegać się o te środki. 
Jednym z priorytetów wprowadzonych dzięki temu 
nowemu rozwiązaniu jest także renowacja schronisk 
młodzieżowych. Chodzi tak naprawdę o dostosowa-
nie ich do wymogów osób z niepełnosprawnościami, 
tak że właściciele tych schronisk, bez względu na to, 
jakiego rodzaju to są podmioty, będą mogli ubiegać 
się o dotację. To nie dotyczy tylko samorządów. Jeśli 
chodzi o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, któ-
rego głównymi zadaniami są budowa i modernizacja 
infrastruktury sportowej, to już dzisiaj nie tylko sa-
morządy mogą ubiegać się o te środki. Dotyczy to np. 
także fundacji. Podobna zasada zostanie zastosowana 
tutaj, a więc tego rodzaju podmioty, choćby PTTK, 
oczywiście również będą mogły ubiegać się o dotację. 
Zresztą już teraz PTTK jest beneficjentem naszego 
zeszłorocznego programu dotyczącego choćby mo-
dernizacji szlaków turystycznych. Tak więc tutaj nie 
ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego rodzaju pod-
mioty mogły starać się o dofinansowanie w ramach 
tego projektu.

Naturalnie po wejściu w życie ustawy będziemy 
mieli ok. 6 miesięcy na wprowadzenie rozporządze-
nia, które będzie adekwatne do rozwiązania wpro-
wadzonego w ustawie, które rozszerzy ten właśnie 
katalog o kwestie związane z turystyką społeczną. De 
facto ten program – powiem tak kolokwialnie – pełną 
parą ruszy dopiero w przyszłym roku, ale już w tym 
roku, w ramach budżetu państwa, w ramach innego 
programu, można będzie się ubiegać o dofinansowa-
nie zadań związanych z turystyką społeczną.
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Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cu-
dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1072, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1072 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Krzysztofa Mroza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

(Głos z sali: Nie ma.)
Senator Mróz był przed chwilką. Nie wiem, dla-

czego wyszedł.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Idzie.)
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 31 stycznia br. Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmo-
wała się zmianą ustawy o cudzoziemcach oraz innych 
ustaw.

Ustawa ta wdraża do polskiego systemu praw-
nego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 11 maja 2016 r. Wprowadza ona warunki 
i określa zasady wjazdu i pobytu obywateli państw 
spoza Unii Europejskiej na terenie Unii Europejskiej 
w zakresie odbywania studiów, prowadzenia badań 
naukowych, udziału w wolontariacie europejskim 
oraz programach wymiany młodzieżowej. Ustawa ta, 
jak powiedziałem, wdraża tę dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Jesteśmy już niestety troszecz-
kę po terminie. Był to projekt rządowy, co podkre-
ślam kolegom z Platformy, którzy mówili, że zawsze 
mamy projekty poselskie. Ten projekt był oczywiście 
projektem rządowym.

Nasze Biuro Legislacyjne zaproponowało 9 uwag. 
Nie wszystkie te uwagi kończyły się propozycją legi-
slacyjną. Z tych 9 uwag komisja przyjęła 5 propozycji 
poprawek. W tej opinii są to propozycje poprawek 
nr 1, 3, 5, 8 i 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców 
oczywiście te poprawki zaakceptowały. Niektóre 
z nich są to poprawki uzupełniające, doprecyzowu-
jące merytorycznie.

W debacie nad tym projektem wziął udział sena-
tor Misiołek. Podniósł on kwestię podziału uczelni, 
które będą mogły kształcić obcokrajowców spoza 
Unii Europejskiej. Niektóre uczelnie będą musiały 
uzyskiwać zgody. Zgody nie będą musiały uzyskiwać 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: 

Dziękuję bardzo.)
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Jeszcze pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo 

proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym 

zapytać… 
Pan tutaj zwrócił uwagę na to, że będzie możliwe 

wsparcie np. na modernizację obiektów, tak żeby je 
udostępnić i umożliwić korzystanie z nich osobom 
niepełnosprawnym. Czy to będzie generalna moż-
liwość modernizowania? Pytam, bo niektóre z tych 
obiektów, szczególnie na wsiach czy w małych mia-
steczkach, mają bardzo niski standard. Mówię np. 
o schroniskach młodzieżowych czy szkolnych. Czy 
one też będą mogły aplikować o środki na taką mo-
dernizację?

Minister Sportu i Turystyki  
Witold Bańka:
Tak, modernizacja, ale ze szczególnym akcentem 

na turystykę społeczną, na dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, 
w programach dofinansowania modernizacji czy 
budowy infrastruktury sportowej w odniesieniu do 
obiektów o charakterze sportowym, które będą szcze-
gólnie dostosowane do osób z niepełnosprawnościa-
mi, wprowadzimy specjalną punktację, tak aby tego 
rodzaju wnioski zyskały dodatkowe uznanie depar-
tamentu oceniającego tego rodzaju inwestycje. Czyli 
w tym zakresie idziemy bardzo szeroko, żeby dosto-
sować obiekty sportowe do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. A jeśli chodzi o turystykę społeczną, 
to będzie podobna zasada.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, bo nie widzę 

więcej osób…
(Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka: 

Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.)
…chętnych do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że pan senator Robert Mamątow złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca K. Mróz) bez nałożenia na nie jakichś wymogów? Jest to trochę 
zastanawiające, dlatego że ci, którzy pracowali bądź 
pracują na uczelniach, wiedzą, jakie są problemy i jak 
przebiega takie kształcenie. Myślę, że byłoby najle-
piej, gdyby wszystkie uczelnie podpadały pod ten 
paragraf mówiący, że mają uzyskać zgodę na takie 
kształcenie. Wiem, jakie są problemy – zetknąłem się 
z nimi u siebie na uczelni – ale zaostrzenie kontro-
li uczestnictwa w zajęciach większość tych proble-
mów właściwie rozwiązało. Pozostawienie tego dla 
dużej grupy uczelni, tych, które ex definitione mają 
wszystkie przywileje, a oprócz tego jeszcze dodat-
kowe, niczego nie załatwia, bo problemy są właśnie 
tam. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, na to pytanie już troszeczkę sta-

rałem się, streszczając przebieg posiedzenia komisji, 
odpowiedzieć.

Po pierwsze, większość studentów, którzy są spoza 
Unii Europejskiej, kształci się jednak na uczelniach 
publicznych. To jest zdecydowana większość.

Po drugie, także w przypadku uczelni niepu-
blicznych, jeżeli mają status akademicki, nie ma 
konieczności uzyskiwania zgody. A jak podkreślili 
przedstawiciele ministerstwa, gdyby na uczelniach 
niepublicznych doszło do jakichś nieprawidłowości, 
co możemy sobie wyobrazić, ministerstwo będzie… 
To nie jest tak, że uczelnie publiczne, które mają tę 
domniemaną zgodę, nie muszą o nią występować, są 
pozostawione tak trochę samopas. Jeżeli tam będą 
jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o przyznawa-
nie… Jeśli będą jakieś nieprawidłowości w kształce-
niu, a co za tym idzie, w zakresie legalizacji, bo o to 
chodzi, pobytu obywateli spoza Unii Europejskiej, to 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
będzie mogło cofnąć tę domniemaną zgodę, która jak-
by wynika z przepisów prawa. My mamy tych uczelni 
niepublicznych chyba ponad 200. One mają różny 
status. W większości są to przedsięwzięcia biznesowe, 
bo tak to musi funkcjonować. Powiedzmy, że uczelnie 
publiczne nie są nastawione na zysk, misja kształcenia 
jest tam jakby podstawowa. W uczelniach niepublicz-
nych oczywiście działalność jest taka sama, czyli 
kształcenie, ale to wszystko musi się już wiązać z ra-
chunkiem ekonomicznym, bo formalnie są to przecież 
podmioty gospodarcze. No i ministerstwo uznało, że 
większa jest wiarygodność uczelni publicznych oraz 
uczelni akademickich, także niepublicznych, które 
mają jakąś historię, które mają wieloletnie, powiedz-
my, 10�letnie doświadczenie w kształceniu. Jednak to 

uczelnie akademickie, zarówno publiczne, jak i nie-
publiczne, oraz wszystkie szkoły państwowe, czy to 
PWSZ, czy to uniwersytety, oraz szkoły wojskowe 
– oczywiście uczelnie wyższe, mówimy tutaj o woj-
skowych uczelniach wyższych – a także prowadzone 
przez związki wyznaniowe.

Uczelnie niepubliczne będą musiały do 1 paź-
dziernika 2019 r. uzyskać zgodę Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na kształcenie osób 
spoza Unii Europejskiej. Pan senator podniósł tę kwe-
stię podziału uczelni na te, które nie będą musiały tej 
zgody uzyskiwać, czyli uczelnie, bym powiedział, 
akademickie, publiczne, prowadzone przez związki 
wyznaniowe oraz wojskowe, oraz uczelnie niepu-
bliczne, które takie pozwolenie czy taką zgodę będą 
musiały uzyskać.

Odpowiedź przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji była taka, że wiąże 
się to z tym, iż chcemy się zabezpieczyć, tak aby 
nie powstawały takie uczelnie, które będą w sposób 
„fikcyjny” zajmowały się tylko kształceniem obcokra-
jowców, a w konsekwencji legalizacją ich pobytu tutaj 
i ewentualnej późniejszej pracy, pracy po studiach. 
Te uczelnie publiczne, akademickie, które mają pe-
wien dorobek, są bardziej wiarygodne i jest większa 
pewność, że tu chodzi tylko o kształcenie. Ale tak jak 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zapewniali, tutaj nie będzie żadnych 
przeszkód, jesteśmy otwarci na to, żeby młodzi lu-
dzie przyjeżdżali z całego świata i kształcili się na 
naszych uczelniach. Chodzi tylko o taką gwarancję 
i takie zabezpieczenie.

Zostały przyjęte proponowane poprawki nr 1, 3, 
5, 8, 9 z opinii Biura Legislacyjnego. Ustawa została 
jednomyślnie, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowa-
na przez komisję. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę chwilę pozostać, ponieważ teraz senatoro-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Pan senator Zając. Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja mam pyta-

nie dotyczące kryterium. 
Dlaczego te jedne zostały wyłączone, a te drugie 

mogą kształcić bez żadnych warunków wstępnych, 
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

W posiedzeniu bierze udział pani Renata 
Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch: Tak.)
Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gwoli uzupełnienia wypowiedzi pana senatora. 

Chciałabym dodać, że projektowana regulacja sta-
nowi rozwiązanie prawne, które ma na celu głównie 
– oprócz wdrożenia, bo jesteśmy oczywiście zobli-
gowani do wdrożenia przepisów dyrektywy do pol-
skiego porządku prawnego – wyeliminowanie tzw. 
turystyki pobytowej. To zjawisko zostało dostrzeżone 
przede wszystkim przez organy kontrolujące pobyt 
cudzoziemców na terytorium RP, organy podległe mi-
nistrowi spraw wewnętrznych i administracji, szcze-
gólnie na przestrzeni roku 2017. Polega ono na skła-
daniu przez cudzoziemców wniosków o zezwolenie 
na pobyt czasowy, w szczególności przez obywateli 
państw trzecich, najczęściej pozaeuropejskich, np. 
przez obywateli Iraku, Bangladeszu, Pakistanu, Indii, 
którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bardzo krótko, zazwyczaj na podstawie 
wizy Schengen wydanej przez inne państwo obsza-
ru Schengen.

W związku z tym proponuje się dodanie do obec-
nie obowiązujących przepisów 2 nowych przesła-
nek – odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia odpowiednio zezwolenia na pobyt czasowy 
oraz pracę, a także zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymaga-
jącym wysokich kwalifikacji. Byłyby to przesłanki 
bezpośrednio związane z celem pobytu, będące istotą 
tej regulacji.

Jednocześnie nowe przesłanki, o czym wspomi-
nał pan senator, służą wyeliminowaniu skutecznego 
inicjowania postępowań w czasie pobytów krótko-
terminowych. To zjawisko wbrew pozorom jest na-
prawdę zauważalne, szczególnie w obszarze działal-

w żaden sposób nie wyklucza kształcenia na uczel-
niach niepublicznych. Po prostu one będą musiały 
uzyskać zgodę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Żaryn. Proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja jednak bym, powiedzmy, 

podrążył to pytanie pana senatora Zająca, dlatego że 
gdzieś tutaj tkwi fundamentalny problem dotyczący 
nierówności traktowania podmiotów, które w innych 
aspektach już taką równość uzyskały. W związku 
z tym rodzi się podejrzenie, że resort, w tym przy-
padku spraw wewnętrznych, rości sobie pretensje do 
tego, żeby wprowadzać jakiś mechanizm rozróżniania 
uczelni na podstawie de facto administracyjnej czy 
też niejako na węch – przepraszam za sformułowanie 
– jeśli chodzi o to, która z uczelni może otrzymywać 
zgodę, a która nie może otrzymywać zgody na kształ-
cenie cudzoziemców. 

Czy nikt tego nie podnosił, tej niezgodności z pra-
wem podziału wedle niejasnych kryteriów dokona-
nego w ustawie?

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, tę kwestię podnosił właśnie se-

nator Misiołek, jak również pan przewodniczący ko-
misji Zientarski, który jakby wsparł tę argumentację 
pana senatora. Ja natomiast w uzupełnieniu mogę 
powiedzieć tylko o 2 sprawach. Dyrektywa Rady 
Europejskiej przewiduje możliwość takiego podzia-
łu. To po pierwsze. A po drugie, zapis o takim, po-
wiedziałbym, podziale uczelni uzyskał akceptację 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Te 
przepisy były uzgadniane z panem ministrem, wice-
premierem Jarosławem Gowinem i resort branżowy, 
że tak powiem, poparł taki zapis.

Jeszcze jedna sprawa. W żaden sposób – podkreślę 
jeszcze raz – nie oznacza to, że na uczelniach niepu-
blicznych, nieakademickich nie będą mogli się kształ-
cić obywatele, studenci, którzy mają obywatelstwo 
krajów spoza Unii Europejskiej. Oni po prostu będą 
musieli przejść pewną procedurę administracyjną 
uzyskania zgody. I mają na to… Biorę pod uwagę 
to, że ustawa wejdzie w życie, jak myślę, najpóźniej 
w przyszłym miesiącu, a więc do 1 października mają 
dość dużo czasu, aby taką zgodę uzyskać.
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) studentów ze strefy Schengen, że tutaj nie ma takiej 
możliwości, żeby uczelnie nie mogły przyjmować 
studentów ze strefy Schengen. Chodzi o studentów, 
którzy są spoza tej strefy. No i tutaj największą grupę 
stanowią studenci, którzy pochodzą z Ukrainy.

I teraz moje pytanie: czy była brana pod uwagę 
ta idea umiędzynarodowienia, czy ona po prostu zo-
stała zapomniana przy konstruowaniu tej ustawy? To 
pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Co z takimi programami jak 
Erasmus? Erasmus jest programem otwartym prak-
tycznie na cały świat, no i są studenci, którzy w ra-
mach tego programu kształcą się na uczelniach. Czy 
uczelnie niepubliczne nie będą mogły kształcić w ra-
mach programu Erasmus? Nie będą mogły wysyłać 
swoich studentów i przyjmować studentów innych 
uczelni? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Odpowiadając na pańskie pytanie, pragnę jesz-

cze raz uściślić odpowiedź dotyczącą kwalifikowania 
uczelni czy odniesienia się resortu do tej regulacji. 
Proszę przyjąć, że ta regulacja nie stanowi jakiego-
kolwiek przejawu nadzoru ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji nad uczelniami wyższymi. Jest to 
regulacja, która odnosi się wyłącznie do zakresu, jak 
mówiłam, prawa całego obszaru dotyczącego legali-
zacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzupełniając, pragnę jeszcze podkreślić, że są 
to wymogi związane w szczególności z ewentual-
nym naruszeniem względów obronności lub bez-
pieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego – patrzę tutaj na projekto-
wany art. 144a. Jednocześnie wymaga tego ogólnie 
pojęty interes Rzeczypospolitej Polskiej i szereg in-
nych przesłanek, które powinny być przez jednostkę 
spełnione. Jest to w przypadku uczelni, która… Nie 
mówimy tutaj o obywatelach Ukrainy. Chcę odnieść 
się do tego w taki sposób, że rzeczywiście w obsza-
rze naruszeń tych regulacji, tzn. tych przesłanek… 
Co do zasady uczelnie nie mają takich problemów, 
abyśmy je weryfikowali. Ja wspomniałam o krajach 
trzecich i wymieniłam Bangladesz i Pakistan. To są 
kraje, które… Studenci z tych krajów stwarzają nam 
największe problemy, jeżeli chodzi o naruszenie zasad 
przewidzianych w ustawie.

ności wszystkich uczelni. Powtarzam: wszystkich. 
Jednocześnie bardzo często stanowi ono procedurę, 
którą cudzoziemcy wykorzystują do legalizacji po-
bytu, każdej formy legalizacji pobytu na terytorium 
strefy Schengen.

Jeszcze gwoli odpowiedzi na pytanie pana sena-
tora związane z rozróżnianiem uczelni bądź rozwia-
niem wątpliwości na temat zastosowania trybu roz-
różnienia. Chciałabym przekazać, że przepisy, które 
mają na względzie przede wszystkim uznanie uczelni 
akademickich, tych, które nie będą podlegały – to tu-
taj jakby podniesiono – ponownej weryfikacji… One 
uzyskały priorytet uczelni, które przede wszystkim 
dają większą rękojmię tego, że nie naruszają procedu-
ry zezwolenia na pracę, czy to zezwolenia w formie 
wizy, czy zezwolenia w stosunku do studentów po-
chodzących z krajów trzecich, w stosunku do takich 
właśnie cudzoziemców.

Jeszcze raz podkreślę, aby było pełne zrozumienie 
tego przedłożenia, jego istoty, że przepisy dyrektywy 
odnoszą się w zasadzie do przepisów regulujących 
tryb pobytu, czyli przepisów w obszarze migracji. 
Dlatego też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jako resort wiodący w przypadku 
tej nowelizacji, dochowało szczególnej staranności, 
aby każda regulacja, każdy przepis, który wprowadza 
przedłożenie, odnosił się do kontroli realizowania 
obowiązku wynikającego właśnie z przestrzegania 
przez wszystkie podmioty i uczelnie reżimu prawa, 
ogólnie ujętych przepisów prawa w stosunku do cu-
dzoziemców, w stosunku do legalizacji ich pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo 
dziękuję.

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

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

Zgłosił się pan senator Misiołek. Proszę.

Senator Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Ja mam pytanie 

uzupełniające do pytania, które postawiłem na posie-
dzeniu komisji. Mianowicie jedną z takich podstawo-
wych zasad, które dzisiaj minister nauki i szkolnictwa 
wyższego propaguje, jest zasada umiędzynarodo-
wienia kształcenia na poziomie wyższym, tak żeby 
po prostu była wymiana studentów, przepływ itd. 
A więc jeżeli… Ja rozumiem, że ta ustawa nie dotyczy 
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Pani Minister! Ja też chcę pójść 
w kierunku pytania pana senatora Czerwińskiego, ale 
bardziej je uszczegółowić. 

Interesuje mnie liczba studentów, którzy są zain-
teresowani nauką w akademiach wojskowych, tych 
studentów, którzy są spoza Polski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:

Bardzo dziękuję.
Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie? Chodzi 

o tych aplikujących czy o obecnie odbywających stu-
dia?

(Senator Jarosław Rusiecki: To może dla jasności: 
i obecnie studiujących, i aplikujących, starających 
się o możliwość studiowania na akademiach woj-
skowych.)

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, jeżeli mogę, to udzielę odpowie-

dzi na piśmie, ponieważ pojęcie uczelni wojskowych 
jest bardzo szerokie. Tych kilka, które mam w tej 
chwili… Akurat takich zestawień na potrzeby tej 
ustawy nie przygotowywaliśmy. Ale prześlemy takie 
informacje na piśmie, bardzo dokładne, te, którymi 
dysponujemy.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku, Pani Minister, żeby była jasność, 
ja chciałbym doprecyzować. Chodzi mi o 5 wyższych 
uczelni wojskowych: Akademia Wojsk Lądowych, 
Szkoła Orląt, WAT, Akademia Marynarki Wojennej 
i Akademia Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Zając. Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Pani Minister! Panie Marszałku!
Chciałbym zapytać, czy taka procedura, że student 

otrzymuje stypendium w ramach wymiany, na pod-
stawie któregokolwiek z tych programów, i wskazuje 
uczelnię… Czy to oznacza, że wtedy ta procedura, że 
tak powiem, przedłuża się ‒ do ministerstwa, dopiero 

Odnośnie do Erasmusa… Przepisy dotyczące 
wymiany w obszarze Erasmusa absolutnie nie będą 
miały tutaj odniesienia. Nie ma takiego zagrożenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Skoro nie ma, to dziękuję pani…
(Głos z sali: Są.)
(Senator Waldemar Sługocki: Są.)
Przepraszam, jeszcze pan senator Czerwiński, 

którego z trudem dostrzegam ze względu na archi-
tekturę sali.

(Senator Alicja Zając: Słup przeszkadza.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:

Dziękuję, Panie Marszałku. Mikry jestem, więc 
mnie nie widać.

Pani Minister, pytanie: jak dużo studentów zagra-
nicznych w tej chwili u nas studiuje? Czy pani ma 
w ogóle takie zbiorcze informacje? Wiemy, że naj-
więcej z Ukrainy, ale jaka to jest mniej więcej liczba?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak, na bazie porozumienia 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego… 
Właśnie omawiana regulacja wprowadza również 
to, że będziemy mieć dostęp do bazy danych mini-
sterstwa szkolnictwa. Tak więc taki podgląd mamy. 
Trudno w tej chwili podać dokładną liczbę tych stu-
dentów, dlatego że raport, który jest uzupełniany… 
Taki dokładny raport jest na koniec marca, ten bilans, 
który jest robiony w systemie. Na chwilę obecną jest 
to… Nie mogę podać dokładnej liczby. Jak mówię, 
to jest właściwość Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Ale jeżeli chodzi o nasze procedury – tu 
zastrzegam – jest to liczba ok. 130 tysięcy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pan senator Rusiecki. Proszę bardzo.
Potem kolejno następne osoby.
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(senator J. Zając) nej regulacji: co do zasady wszystkie uczelnie podle-
gają weryfikacji. Wszystkie. Jest jedynie taki podział, 
że ubieganie się o wpis do rejestru, o którym mówi-
my, będzie obejmował uczelnie, które są wyłączone. 
Ale to tylko dlatego, aby spełnić wymogi, o których 
mówiłam na wstępie. Nie jest to w żadnej mierze… 
Ubiegać się i być studentem uczelni akademickiej, 
która jest wyłączona z tego procesu weryfikacji na 
chwilę obecną… To podlega zasadom ogólnym. Tak 
że student chcący uzyskać wizę czy zalegalizować 
pobyt podlega całej procedurze przewidzianej w sto-
sownych przepisach. Tak więc to nie jest tak, że to jest 
jakaś dodatkowa weryfikacja. Absolutnie nie możemy 
tych procesów ze sobą łączyć.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje…)

Procedura jest ta sama, identyczna w przypadku 
cudzoziemców z krajów trzecich niezależnie od tego, 
czy oni są studentami uczelni akademickiej, czy nie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, mówiła pani, że 130 tysięcy studen-

tów z innych krajów studiuje w Polsce. Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Nie. Podlegających naszej procedurze, czyli pro-

cedurze weryfikacyjnej, nad którą pieczę sprawuje 
minister spraw wewnętrznych i administracji, na 
chwilę obecną…

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, podlegają-
cych…)

Mówię o takiej, że tak powiem, jednostkowej 
liczbie, o której my możemy powiedzieć. O cało-
ściowej… Nie odpowiadam za Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, tak że…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
…odnośnie do puli studentów cudzoziemców 

w Polsce…

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale to oczywiście będzie powyżej 130 tysięcy ogó-

łem. Jeżeli pani… A czy może pani powiedzieć, ilu 
studentów zagranicznych studiuje u nas w tej chwili? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Ile było przypadków, to zna-
czy ilu studentów narusza prawo polskie z tej grupy, 

ministerstwo potwierdza, że uczelnia może przyjąć 
danego studenta, czy też wtedy automatycznie on 
rozpoczyna studia? Pytam, bo tutaj jakoś pogubiłem 
się w wyjaśnieniach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Dziękuję.
Odpowiem jeszcze na rozszerzone pytanie pana se-

natora. Rzeczywiście na chwilę obecną… Chciałabym 
podać precyzyjne dane, tak więc prześlemy je na pi-
śmie, jeżeli pan senator pozwoli.

A jeżeli chodzi o drugie pytanie, pytanie pana 
senatora, to chcę jeszcze raz doprecyzować. Na chwilę 
obecną kwestia ubiegania się o stypendium w przy-
padku, o który pyta pan senator, nie ma zupełnie 
wpływu na proces udzielenia wizy bądź legalizacji 
pobytu. To są 2 odrębne procesy. I w związku z tym 
nie ma uzasadnienia wątpliwość przedstawiona przez 
pana senatora co do tego, czy taki student w jakikol-
wiek sposób nie będzie mógł rozpocząć studiów. Te 
2 procedury są od siebie niezależne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce kontynuować? Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Tak. Chciałbym zadać pytanie wynikające z od-

powiedzi i z tamtego mojego pytania. Mianowicie: 
czy to by oznaczało, że dzielimy uczelnie na te, które 
upoważniają do otrzymania wizy, i te, które nie mogą 
potwierdzić otrzymania wizy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Absolutnie nie, Panie Senatorze, nie ma takiego 

podziału. Powtórzę jeszcze raz, żeby można było do-
brze zrozumieć mechanizm wprowadzenia omawia-
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(senator B. Borusewicz) Na posiedzeniu Senatu jest obecny pan Rafał 
Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam pytanie do 

pana Rogali. To samo pytanie co do pani minister. 
Może pan minister będzie w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie.)

To jeszcze przed dyskusją…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Jeżeli można 

prosić, to przed dyskusją…)
Panie Ministrze, proszę na mównicę.
Proszę, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy mam powtó-

rzyć pytanie?)
Tak.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ilu studentów z zagranicy studiu-

je w Polsce i ilu, tak ogólnie, miało problemy z pra-
wem polskim?

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Panie Marszałku! Panie Marszałku!
Ja bym, że tak powiem, podtrzymał wolę pani 

minister co do odpowiedzi na to pytanie w formie 
pisemnej, a to z tego względu, że ta materia wyma-
ga dogłębnej analizy. Doprecyzujemy tę odpowiedź 
poprzez odniesienie się do konkretnych lat. Jak ro-
zumiem, chodzi o problemy z prawem natury mi-
gracyjnej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy pan marszałek ma jeszcze pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: W ogóle o problemy 

z prawem, ale jeżeli będzie pan mógł odpowiedzieć 
tylko na pytanie o problemy natury migracyjnej, to 
proszę o takie informacje, w takim określonym za-
kresie. Oczekuję odpowiedzi na piśmie.)

Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Misiołek.

załóżmy, powyżej 130 tysięcy osób? Ile było takich 
przypadków?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Renata Szczęch:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, tak jak wspomniałam, dokładnej 

liczby, nawet ze względu na to, że statystyka, która 
jest tworzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ich systemie, jest pełna na koniec marca, 
czyli na koniec I kwartału danego roku… Nawet jeżeli 
w chwili obecnej przekazałabym te dane – ale, jak 
mówię, nie jestem do tego upoważniona, bo nie jestem 
przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – to i tak one byłyby nieprawdziwe, tzn. 
niespójne z rzeczywistością, ponieważ nadal trwają 
procedury weryfikacji. Jak mówię, zamykanie tego 
systemu następuje z końcem marca.

Jeżeli wspomniałam o liczbie 130 tysięcy… 
Ponieważ procedury przez nas prowadzone, decy-
zje negatywne, które są wydawane… Nie wszystkie 
podlegają upublicznieniu, tak że nie mogę na chwilę 
obecną… W związku z powyższym mówię jedynie 
o całej puli prowadzonych postępowań.

(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Minister, ja 
nie pytam o nazwiska, nie pytam nawet o konkretne 
kraje, tylko proszę o informację ogólną. Jeżeli nie 
jest pani w stanie teraz odpowiedzieć, to poprosiłbym 
o odpowiedź na piśmie. Jeżeli uważa pani, że jest to 
liczba poufna, no to proszę zastrzec to pismo, nadać 
mu klauzulę poufności, taką silną klauzulę. My sena-
torowie mamy dostęp do takich dokumentów, w tym 
o klauzuli „tajne”.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani minister odpowie na piśmie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch: Jeżeli 
mogę, to na piśmie odpowiem w szczegółach.)

Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch: 
Dziękuję.)

Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma 
pytań.

Dziękuję, Pani Minister.
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zującego prawa. Nie powinno być tak, że w tej chwili 
wszystkie uczelnie niepubliczne niebędące uczelnia-
mi akademickimi zrównujemy do tych, które są, no, 
niewiarygodne, bo tak trzeba by to ująć, czy nie są 
na tyle wiarygodne, żeby mogły kształcić studentów 
zagranicznych.

I jeszcze jedna sprawa, która budzi pewne zdzi-
wienie i obawę. Temu obowiązkowi zatwierdzania 
nie podlegają uczelnie wojskowe, a wydaje mi się, że 
właśnie w tym przypadku względy bezpieczeństwa 
powinny odgrywać istotną rolę. To właśnie w uczel-
niach wojskowych powinno być szczególnie dobrze 
zorganizowane przyglądanie się temu, jacy studenci 
z zagranicy przyjeżdżają tam studiować. Tymczasem 
one są z tego wyłączone. Myślę, że ten zapis, który się 
pojawił w ustawie, wyłączający tę kategorię uczelni, 
tzn. nakazujący tej kategorii uczelni niepublicznych 
występowanie o zgodę… Myślę, że tutaj w pewnym 
sensie występuje nierówne traktowanie podmiotów 
działających w oparciu o te same przepisy prawa. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze!
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów Rusieckiego i Borusewicza 
oraz że pan senator Mróz złożył wnioski o charakte-
rze legislacyjnym.

Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-
wać do wniosków legislacyjnych?

Pani minister nie zgłasza się do zabrania głosu 
w sprawie wniosków legislacyjnych. Dziękuję bardzo.

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

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1085, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1085 A.

Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Rozpatrywana ustawa ma na celu wdrożenie prze-
pisów unijnych. To jest dla mnie sprawa jasna i oczy-
wista. Również jasną i oczywistą sprawą jest dla mnie 
to, że pierwszą rzeczą jest wzgląd na bezpieczeństwo 
państwa, to wszyscy zawsze powinniśmy mieć na 
uwadze. Zawsze powinniśmy być wyczuleni na to, 
żeby kwestie ustawowe poprawiały bezpieczeństwo 
państwa, a nie psuły go.

Powrócę jednak do tej kwestii, którą poruszałem 
na posiedzeniu komisji. Dlaczego do niej powrócę? 
Dlatego, że wpłynęło do mnie wiele zapytań z uczelni 
niepublicznych, które nie są uczelniami akademic-
kimi. A podkreślę, że takich uczelni działających 
w Polsce jest w tej chwili ok. 250. Wszystkie uczel-
nie w Polsce, niezależnie od ich statusu, od tego, czy 
są to uczelnie publiczne, czy niepubliczne, akade-
mickie czy zawodowe, wszystkie działają w oparciu 
o to samo prawo, mianowicie prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, czyli wszystkie są podmiotami 
równymi wobec prawa. Każda uczelnia, czy to uczel-
nia publiczna, czy niepubliczna, jeżeli funkcjonuje na 
rynku, musi spełniać określone wymogi wynikające 
z ustawy. I teraz w tej rozpatrywanej dzisiaj ustawie 
zderzamy się z sytuacją, że wymienia się 5 katego-
rii uczelni, które nie muszą podlegać obowiązkowi 
zatwierdzania, czyli nie muszą występować o zgodę 
w formie decyzji ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji na kształcenie studentów zagranicznych 
spoza strefy Schengen. I te uczelnie, które nie muszą 
o tę zgodę występować, są wymienione, wymienione 
enumeratywnie. Są to uczelnie akademickie, uczel-
nie zawodowe, o których mowa w ustawie – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, czyli publiczne uczelnie za-
wodowe, uczelnie wojskowe, uczelnie służb państwo-
wych i uczelnie prowadzone przez kościoły i związ-
ki wyznaniowe. Te uczelnie nie muszą występować 
o taką zgodę. Pozostaje w takim razie tylko jedna 
kategoria uczelni, mianowicie uczelnie niepubliczne, 
które nie są uczelniami akademickimi i których, tak 
jak powiedziałem, jest w tej chwili w Polsce ok. 250.

Ten zapis budzi pewną obawę o nierówne trak-
towanie podmiotów, bo te podmioty muszą spełniać 
takie same kryteria, takie same warunki, w myśl 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, a w myśl 
tej ustawy, którą dziś procedujemy, są traktowane, 
trzeba powiedzieć to jasno, gorzej, bo muszą zabiegać, 
muszą występować o uzyskanie tego zatwierdzenia.

Ja rozumiem, że istnieje zapewne jakaś nieliczna 
grupa uczelni, które postępują niezgodnie z prawem, 
które przyjmują studentów w ramach, nazwijmy to, 
turystyki edukacyjnej, ale te uczelnie powinny pono-
sić konsekwencje swoich działań w ramach obowią-
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

(wicemarszałek A. Bielan) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicieli rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest on w druku nr 1069, a sprawozdanie komisji – 
w druku nr 1069 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych 

komisji senackich sprawozdanie z posiedzenia komi-
sji, które odbyło się w dniu wczorajszym.

Może najpierw powiem kilka słów na temat wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego, który leży u podstaw 
tej inicjatywy ustawodawczej Senatu. Projektowana 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r., 
stwierdzającego niezgodność art. 129 ust. 4 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska z konstytucją. Trybunał 
orzekł, że art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl zakwestionowanego art. 129 ust. 4 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, z roszczeniem, o któ-
rym mowa w ust. 1–3, można wystąpić w okresie 
2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu 
prawa miejscowego powodującego ograniczenie spo-
sobu korzystania z nieruchomości. Określony w tym 
przepisie termin jest tzw. terminem prekluzyjnym, 
czyli zawitym. Jego przekroczenie skutkuje zatem 
wygaśnięciem roszczeń przysługujących podmiotowi 
uprawnionemu.

Przytoczony art. 124 ust. 4 ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska odnosi się do następujących roszczeń: 

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagrani�
cznych i Unii Europejskiej, senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sprawozdanie o ustawie o wypowiedzeniu Umowy 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypo-
wiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 
28 czerwca 1996 r.

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie in-
westycji były zawierane przez Polskę z większością 
państw członkowskich Unii Europejskiej, to były 
tzw. umowy BIT. Obecnie umowy BIT są kwestio-
nowane przez Komisję Europejską oraz Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwagi na ich 
niezgodność z prawem Unii Europejskiej. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pań-
stwa członkowskie zawierające umowy BIT ustano-
wiły mechanizm rozwiązywania sporów z innymi 
inwestorami, przez który spory mogące dotyczyć 
wykładni lub stosowania prawa Unii Europejskiej 
nie będą rozstrzygane w sposób zapewniający pełną 
skuteczność tego prawa, co narusza autonomię prawa 
Unii Europejskiej.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, tak że 
bardzo proszę Wysoką Izbę o jej przyjęcie. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

parlamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych oraz minister przedsiębiorczości 
i technologii.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) ści realizowane jest z uwzględnieniem odpowiednio 
stosowanych przepisów ustawy o gospodarce nieru-
chomościami.

Punktem odniesienia dla rozważań Trybunału 
Konstytucyjnego był art. 64 ust. 1 konstytucji, który 
nie tylko rozwija i uszczegóławia, lecz również ujmuje 
w kategoriach prawa podmiotowego ogólną zasadę 
ochrony własności wyrażoną w art. 21 ust. 1 kon-
stytucji. Stosownie do art. 64 ust. 1 każdy ma prawo 
do własności, innych praw majątkowych oraz prawo 
dziedziczenia. Niemniej należy pamiętać, że własność 
lub inne konstytucyjnie chronione prawa majątkowe 
nie mają charakteru absolutnego i mogą podlegać 
ustawowym ograniczeniom, z tym jednakże zastrze-
żeniem, że wszelkie ograniczenia wprowadzone przez 
ustawodawcę muszą spełniać wymagania propor-
cjonalności, a więc przejść tzw. test przydatności, 
najmniejszej uciążliwości, czyli niezbędności, oraz 
proporcjonalności sensu stricto. Warunki te składają 
się na treść ogólnej przesłanki „konieczności w de-
mokratycznym państwie”, o której mowa w art. 31 
ust. 3 zdanie pierwsze konstytucji. Dodatkowo trzeba 
też mieć na względzie, że ograniczenie ustawą prawa 
własności lub innych praw majątkowych w żadnym 
wypadku nie może naruszać istoty tych praw.

W pierwszej kolejności Trybunał Konstytucyjny 
podkreślił, że zarzut zbyt krótkiego terminu preklu-
zyjnego dotyczy de facto ograniczenia własności i in-
nych praw majątkowych przez odjęcie podmiotom 
uprawnionym koniecznych, a więc będących następ-
stwem ograniczenia sposobu korzystania z nierucho-
mości, roszczeń o wykup lub odszkodowanie.

W ocenie trybunału, wprowadzając w art. 129 
ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska tak 
krótki termin zawity na dochodzenie roszczenia, 
prawodawca w istocie liczył na to, że nie wszyscy 
uprawnieni zdążą skorzystać z przysługującego im 
roszczenia. Dominuje w tym troska o finanse pu-
bliczne, chęć ograniczenia wydatków obciążających 
budżet państwa czy jednostek samorządu terytorial-
nego. Mniejszą rolę odgrywa wola wynagrodzenia 
uszczerbków poniesionych wskutek ograniczenia 
własności lub innych praw majątkowych. Funkcja 
stabilizacyjna oraz związana z zapewnieniem pewno-
ści i bezpieczeństwa obrotu prawnego schodzą w tym 
przypadku na drugi plan.

Przedstawiłem tę osnowę prawną wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, ażeby było jasne, przed 
jakim właściwie zadaniem legislacyjnym stanęliśmy. 
Początkowa wersja zaproponowana przez Biuro 
Legislacyjne zmierzała do przedłużenia 2�letniego 
terminu w przytoczonym artykule do 5 lat. Ponadto 
pierwotnie Biuro Legislacyjne zaproponowało wersję, 
w której w przypadku, gdy termin, o którym mowa 
w art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w brzemieniu do-
tychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie 

po pierwsze, o wykup nieruchomości lub jej części, 
z którym właściciel nieruchomości może wystąpić 
w przypadku, gdy w związku z ograniczeniem spo-
sobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej 
lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny 
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemoż-
liwe lub istotnie ograniczone; po drugie, o odszkodo-
wanie za poniesioną szkodę, w tym za zmniejszenie 
wartości nieruchomości, z którym właściciel nie-
ruchomości może wystąpić, jeżeli szkoda powstała 
wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieru-
chomości; po trzecie, o wykup nieruchomości lub 
jej części albo odszkodowanie za poniesioną szkodę, 
z którymi, pod warunkiem zaistnienia okoliczności 
wskazanych powyżej, może wystąpić użytkownik 
wieczysty. Ponadto z roszczeniem odszkodowawczym 
może wystąpić również osoba, której przysługuje 
prawo rzeczowe do nieruchomości.

Omawiane regulacje znajdują zastosowanie wtedy, 
gdy ograniczenie sposobu korzystania z nierucho-
mości w związku z ochroną zasobów środowiska 
następuje przez poddanie ochronie obszarów lub 
obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochro-
nie przyrody albo wyznaczenie obszarów cichych 
w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomera-
cją. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, to dotyczy 
to przede wszystkim takich form ochrony jak: parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne czy 
też zespoły przyrodniczo�krajobrazowe.

Niezależnie od tego, jak przewiduje art. 130 ust.  2 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony 
zasobów środowiska może dochodzić także na pod-
stawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Odnosi się to zwłaszcza do 
wyznaczania otulin wokół parków narodowych lub 
rezerwatów przyrody. W takiej sytuacji podstawę 
prawną zgłaszania roszczeń związanych z ograni-
czeniem sposobu korzystania z nieruchomości będą 
stanowić przepisy art. 129 ust. 1–4 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, a nie art. 36 ust. 1 i 3. Wynika 
to jednoznacznie z art. 129 ust. 5 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.

W przypadku zgłoszenia roszczeń w terminie, 
o którym jest mowa w przywołanym art. 129 ust. 4 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, wysokość 
odszkodowania ustala właściwy starosta. Decyzja 
w tym przedmiocie nie podlega zaskarżeniu w ad-
ministracyjnym trybie instancji, natomiast zaintere-
sowany może w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
decyzji wnieść powództwo do sądu powszechnego. 
Z kolei żądanie wykupu nieruchomości lub jej czę-
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(senator sprawozdawca M. Pęk) cie wejścia w życie nowej ustawy, stosowany będzie 
termin 3-letni.

Przyjęto również modyfikację polegającą na tym, 
ażeby wyraźnie przesądzić, że ustawa wchodzi w ży-
cie z konkretnym dniem, 15 marca 2019 r. No, to jest 
podyktowane tym, ażeby nie powstał stan niepewno-
ści prawnej, że oto wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
uchyla w konkretnym dniu przepisy obowiązującej 
ustawy, a nie ma jeszcze przepisu naprawiającego 
lukę. Tak więc żeby nie było żadnych wątpliwości, 
dodaliśmy ten termin, tak aby ustawa weszła w życie 
15 marca 2019 r.

Jeżeli chodzi o obrady komisji, to można powie-
dzieć, że ujawniły się takie 2 przeciwstawne stano-
wiska. Pierwsze stanowisko to stanowisko tych pod-
miotów, którym zależy na tym, żeby skala roszczeń 
nie była zbyt duża. Szczególnie reprezentowaną gru-
pą są tu przedstawiciele portów lotniczych, lotnisk. 
Przedstawiciele tych środowisk byli zadowoleni z tej 
modyfikacji, czyli z tego, że ten termin będzie jednak 
krótszy niż 5�letni.

Druga grupa, przeciwstawna, to oczywiście wła-
ściciele nieruchomości i reprezentujący ich wyspe-
cjalizowani prawnicy, którzy w dochodzeniu tego 
typu roszczeń widzą dobry biznes. Wiadomo, że te 
środowiska chciałyby, żeby przepisy były jak najbar-
dziej liberalne, terminy jak najdłuższe, a możliwości 
dochodzenia roszczeń jak najszersze. No więc cała 
filozofia oscylująca wokół tego wyroku polega na tym, 
żeby znaleźć jakiś kompromis, jakiś złoty środek, 
jakąś równowagę w tych konfliktach interesów i dóbr. 
No i myślę, że taki kompromis został znaleziony. To 
rozwiązanie jest optymalne, za nim opowiedziała się 
większość komisji.

Pragnę jeszcze tylko powiedzieć, że niezależnie od 
treści tych przepisów można śmiało powiedzieć, że 
w Polsce już od wielu lat prezentowana jest taka linia 
orzecznicza, która jest jedną z najbardziej liberalnych 
w Europie. Ogólnie rzecz biorąc, sądy polskie bardzo 
przychylnie traktują tego typu roszczenia. Nie można 
powiedzieć, żeby sądy działały na niekorzyść właści-
cieli tych nieruchomości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania senatora Marka Pęka.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy? Nie.

niniejszej ustawy, z roszczeniem, o którym mowa, 
można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy i która mówiła, że do roszczeń, 
o których mowa w art. 129, a które nie wygasły przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 
przepis art. 129 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A więc, po 
pierwsze, ten termin został wydłużony z 2 do 5 lat, po 
drugie, został wprowadzony przepis intertemporalny, 
który odnosił się również do roszczeń, które już wy-
gasły, a więc niejako przyjęto tu takie rozwiązanie, 
że prawo zadziałało wstecz. No i z taką propozycją 
wyjściową rozpoczęliśmy wczorajsze posiedzenie 
połączonych komisji.

Od razu zaprezentowane zostało stanowisko 
przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, pana 
ministra Wilda, który stwierdził, że ta wyjściowa 
propozycja jest nie do zaakceptowania, ponieważ jest 
bardzo obciążająca dla zainteresowanych podmiotów, 
które miałyby wypłacać te roszczenia odszkodowaw-
cze, ponosić koszty finansowe tych roszczeń, no, jest 
wręcz zabójcza. Zostały przywołane konkretne wiel-
kości, konkretne liczby, kwoty, np. w przypadku bo-
dajże lotniska w Poznaniu była to kwota 70 milionów, 
czyli tak naprawdę właściwie cały roczny przychód 
lotniska byłby przeznaczany na tego typu roszczenia.

Ponadto z bardzo zasadniczych powodów praw-
niczych został zakwestionowany ten przepis, który 
miałby działać w odniesieniu do roszczeń, które już 
w przeszłości wygasły. Zresztą nie było to tylko sta-
nowisko ministerstwa, ale taki pomysł został również 
bardzo wyraźnie skrytykowany w opinii przedsta-
wionej przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że 
przywracanie ustawą nowych terminów dla terminów 
zawitych, które już upłynęły, jest bardzo, bardzo dys-
kusyjne i kontrowersyjne z punktu widzenia podsta-
wowych zasad rozumowania prawniczego.

W związku z tym ministerstwo zaprezentowało 
4 propozycje korekty tego wyjściowego projektu. 
Zostały one przejęte przez połączone komisje i prze-
głosowane przez połączone komisje.

Obecnie propozycja legislacyjna jest taka, ażeby 
wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego przez 
wprowadzenie 3�letniego terminu na wystąpienie 
z roszczeniem, a więc nie 5�letniego, lecz 3�letniego 
terminu, zatem zmiana stanu prawnego jest taka, że 
wydłużamy ten termin z 2 do 3 lat. To jedno. I dru-
gie: zrezygnowanie z tego przepisu, który dotyczył-
by roszczeń wygasłych, i wprowadzenie przepisu 
intertemporalnego, który by polegał na tym, że… 
Momencik, bo muszę przywołać właściwy przepis. 
Chwileczkę, zaraz, zaraz… W każdym razie sens 
tego przepisu jest taki, że do roszczeń, które już, że 
tak powiem, biegną, a jeszcze nie upłyną w momen-
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(wicemarszałek A. Bielan) zastrzeżonego. Wywiad, kontrwywiad wojskowy? 
Wywiad, kontrwywiad cywilny? Ta sprawa jest do 
wyjaśnienia. No, nie może być tak, że coś się stało, 
wszyscy na siebie patrzą, ale szczególnie ci, którzy coś 
wiedzą na ten temat, nie zabierają w tej sprawie głosu.

(Senator Robert Mamątow: A co to ma do rzeczy?)
Uważam, że trzeba wprowadzić zasadę lustracji do 

ustawy. Ta sprawa wymaga oczyszczenia z pewnych 
podejrzeń, trzeba oczyszczenia życia publicznego 
z tego typu ludzi, którzy złamali się – z dobrej woli 
czy z niedobrej woli – i zdecydowali się na spotkanie, 
na współpracę ze służbami PRL. Dlatego zgłaszam 
poprawkę do projektu ustawy, poprawkę, która mówi 
o objęciu prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lustracją. Nazywam 
tę poprawkę „lex Kujda”. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Marszał� 

ku…)
Bardzo proszę. Pan senator w sprawie formalnej.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny o wyzna-

czenie komisjom terminu na przygotowanie dodatko-
wego sprawozdania, który umożliwi przeprowadzenie 
trzeciego czytania jeszcze na bieżącym posiedzeniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Dla porządku informuję, że senator Mamątow 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wniosek o charakte-

rze legislacyjnym na piśmie złożył pan marszałek 
Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Nie.)
Nie? Dziękuję.
Pan… Tak. W związku z tym, że jest wniosek… 

W związku z tym, że zostały złożone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt ustawy 
do Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Pan senator Grabowski złożył wniosek o wyzna-
czenie komisjom terminu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 

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 senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Pan marszałek Borusewicz, tak?
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie, senator 

Borusewicz złożył tylko poprawki.)
(Głos z sali: Ale do dyskusji też…)
Chce pan zabrać głos, Panie Marszałku. Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: No, zgłosiłem się…)
Bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Przepraszam, nie 

zauważyłem.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiamy w tej chwili prawo o ochronie środowi-

ska. Wielokrotnie były przeprowadzane zmiany tego 
prawa, wielokrotnie się nim zajmowaliśmy. Nie wiem, 
z jakich powodów umknęła nam sprawa lustracji pre-
zesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Lustrujemy wszystko…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
przepraszam bardzo. Czy to ma związek z tym punk-
tem porządku obrad?)

Ma. Panie Marszałku, mam 10 minut, proszę dać 
mi się wypowiedzieć. To dotyczy tej ustawy i w tej 
kwestii będę zgłaszał poprawkę.

Nie wiadomo dlaczego, z jakich powodów, nie wpi-
saliśmy lustracji w odniesieniu do prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
i to w sytuacji, w której prezes tej instytucji operuje 
olbrzymimi pieniędzmi, które liczy się w miliardach, 
nie w milionach. Dla mnie to jest sytuacja dziwna. 
Dlaczego akurat prezes tak ważnej instytucji nie pod-
lega lustracji? Mam podejrzenia co do tego. Obecny 
prezes, prezes Kujda, jest po raz kolejny prezesem. 
Zapewne poprzednio, kiedy był prezesem i przestał 
nim być, nadal był brany pod uwagę na to stanowisko. 
To dziwna sytuacja, w której ta funkcja nie została 
wpisana jako podlegająca lustracji.

Ponadto znów jakimś dziwnym trafem – bo tu 
oczywiście są dziwne trafy – materiały jego dotyczą-
ce znalazły się w zbiorze zastrzeżonym i tkwiły tam 
do jesieni ubiegłego roku. A te materiały w ogóle nie 
powinny się tam znaleźć, bo to są materiały, które nie 
narażały bezpieczeństwa państwa polskiego. A więc 
dla mnie do wyjaśnienia jest też kwestia tego, kto ma-
teriały dotyczące pana Kujdy wprowadził do zbioru * Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek A. Bielan) Komisja zapoznała się z informacją na posiedzeniu 
w dniu 19 kwietnia 2018 r. i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu prezesa 
Sądu Najwyższego, pana Dariusza Zawistowskiego.

Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji. Proszę bardzo.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu pierwszej prezes Sądu Najwyższego 

chciałbym przedstawić państwu informację o dzia-
łalności Sądu Najwyższego w 2017 r. Chciałbym 
podkreślić, że ta informacja została przedstawiona 
przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w dniu 
21 marca 2018 r. i została, zgodnie z wymogami usta-
wy, przedstawiona prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, marszałkom Sejmu i Senatu oraz Krajowej 
Radzie Sądownictwa. Mam ze sobą ten dokument, 
który liczy blisko 250 stron i obejmuje bardzo szczegó-
łowe sprawozdanie z działalności Sądu Najwyższego. 
Ponieważ jest to dokument powszechnie dostępny, to 
wydaje mi się, że celowe będzie przedstawienie pań-
stwu tej informacji w skrótowej formie. Szczegółowe 
analizowanie wszystkich przedstawionych informacji 
zajęłoby wiele czasu.

Chciałbym na wstępie podkreślić, że działalność 
Sądu Najwyższego powinna być oceniania przede 
wszystkim w odniesieniu do jego funkcji ustrojowych. 
Jest to szczególny organ władzy sądowniczej, powo-
łany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez 
zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem 
oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych 
i wojskowych. Tego rodzaju nadzór judykacyjny jest 
realizowany w drodze rozpoznawania przede wszyst-
kim kasacji oraz innych środków zaskarżenia, a także 
podejmowania uchwał rozstrzygających zagadnie-
nia prawne. Do zadań Sądu Najwyższego należy 
ponadto rozpoznawanie protestów wyborczych oraz 
stwierdzanie ważności wyborów do Sejmu i Senatu, 
Parlamentu Europejskiego, a także wyboru prezy-
denta oraz ważności referendum ogólnokrajowego 
i referendum konstytucyjnego. Dodatkowo, oprócz 
działalności orzeczniczej, temu sądowi przysługuje 
rola opiniowania projektów ustaw i innych aktów 
normatywnych, na podstawie których orzekają i funk-
cjonują sądy, oraz innych ustaw w zakresie, w ja-
kim Sąd Najwyższy uzna to za celowe. Każdy z tych 
obszarów aktywności Sądu Najwyższego był co do 
zasady realizowany w roku sprawozdawczym 2017.

Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest 
realizacja funkcji orzeczniczej. Warto podkreślić, że 
w 2017 r. odnotowano nieznacznie mniejszy wpływ 
spraw ogółem do Sądu Najwyższego niż w porówny-

czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, 
że Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: informacja o działalności Sądu 
Najwyższego w roku 2017.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 759.
Marszałek Senatu skierował otrzymaną infor-

mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja zapoznała się z informacją na po-
siedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. i poinformowała 
o tym marszałka Senatu.

Pragnę…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Czekamy na pana prezesa.
(Senator Jan Rulewski: Na pierwszą prezes.)
Chodzi o prezesa Sądu Najwyższego. Sprawa zo-

stała wyjaśniona, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30. Mam na-

dzieję, że pan prezes zaszczyci nas swoją obecnością.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 26  
do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Ze względu na powagę Wysokiej Izby ogłaszam 
przerwę do godziny 13.00. Mam nadzieję, że pan pre-
zes się w końcu pojawi.

(Przerwa w obradach od godziny12 minut 30  
do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy pan prezes zaszczycił nas już swoją obec-
nością?

(Głos z sali: Tak, jest.)
Super.
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-

go porządku obrad: informacja o działalności Sądu 
Najwyższego w roku 2017.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 759.
Marszałek Senatu skierował otrzymaną infor-

mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój. Kolegów z Platformy proszę 

o szacunek dla Sądu Najwyższego. (Wesołość na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, chyba nie ma wąt-

pliwości…)
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(prezes D. Zawistowski) wić wynik statystyczny, tzn. rok 2017 był kolejnym 
rokiem, w którym doprowadzono do obniżenia liczby 
spraw zaległych w Sądzie Najwyższym. Miało to już 
taki praktyczny, dosyć korzystny wymiar dla obywa-
teli. Dla przykładu podam, że w Izbie Cywilnej na 
rozpoznanie skargi kasacyjnej na etapie przedsądu 
oczekiwało się kilka miesięcy, a później kolejne 2–3 
miesiące były potrzebne do wyznaczenia sprawy na 
rozprawę.

Zgodnie z wymogami ustawy o Sądzie 
Najwyższym sprawozdanie za rok 2017 obejmuje tak-
że szczegółowo informację o istotnych problemach 
wynikających z orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
jest to najobszerniejszy fragment tego sprawozda-
nia. Chciałbym w tym miejscu przytoczyć tylko 
część tych orzeczeń, szczególnie te przykłady, które 
dotyczyły tzw. działalności uchwałodawczej Sądu 
Najwyższego. Te orzeczenia bowiem, wydawane 
przez Sąd Najwyższy po przedstawieniu zagadnień 
prawnych, mają szczególnie istotne znaczenie dla 
wykładni tych przepisów prawa, także dla funkcjono-
wania sądów powszechnych, które zwykle respektują 
uchwały albo przynajmniej odnoszą się do uchwał 
podejmowanych przez Sąd Najwyższy.

Tematyka zagadnień prawnych rozstrzyganych 
przez Sąd Najwyższy była, podobnie jak w latach 
poprzednich, mocno zróżnicowana. Kwestie szczegó-
łowe zostały przedstawione w formie pisemnej w tej 
informacji, o czym już mówiłem. Chciałbym pod-
kreślić, że duża część tych orzeczeń miała charakter 
proobywatelski. One z założenia – i taka powinna 
być praktyczna rola tych orzeczeń – miały też służyć 
zapewnieniu ochrony słabszych ekonomicznie uczest-
ników obrotu prawnego czy też ochronie interesu 
społecznego.

W zakresie działalności Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego można wskazać na uchwałę z 25 sierp-
nia 2017 r. o sygnaturze III CZP 11/17 chroniącą 
istniejące stosunki mieszkaniowe w sytuacji ewi-
dentnych niedostatków legislacyjnych. W orzecz-
nictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pojawiły 
się również zagadnienia prawne dotyczące znowe-
lizowanej w 2016 r. ustawy z 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego, przy rozstrzyganiu 
których szczególną wagę przywiązywano do standar-
dów konstytucyjnych. Wątpliwości, które powstały 
na tym tle w orzecznictwie sądów powszechnych, 
ujawniły szereg błędów legislacyjnych popełnionych 
przez ustawodawcę, dotyczących w szczególności 
uregulowań międzyczasowych oraz harmonijnego 
usytuowania dokonanych zmian w całym kontekście 
normatywnym. Tych kwestii dotyczyło kilka uchwał 
Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej zajmował się 
także problematyką związaną z doniosłą społecznie 
kwestią reprywatyzacji. W uchwale składu 7 sędziów 

walnym okresie poprzedniego roku. Łącznie wpły-
nęło do Sądu Najwyższego 10 tysięcy 996 spraw. 
W porównywalnym okresie, w 2016 r. było to 11 ty-
sięcy 102 sprawy. Tak więc ten wpływ był, jak już 
powiedziałem, nieznacznie mniejszy. Wśród spraw, 
które wpływały do Sądu Najwyższego, przeważały, 
jak co roku, skargi kasacyjne i kasacje. Łącznie było 
7 tysięcy 698 spraw, z czego do Izby Cywilnej wnie-
siono ponad 3 tysiące spraw, do Izby Pracy – 2 tysiące 
164 sprawy, a do Izby Karnej – 2 tysiące 163. Liczba 
spraw wpływających do Izby Wojskowej była zniko-
ma, było to 5 skarg kasacyjnych.

Do grupy spraw, które wpływają do Sądu 
Najwyższego, należą również zażalenia, a także 
apelacje od orzeczeń sądów wojskowych, skargi 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia, skargi na przewlekłość po-
stępowania, skargi o wznowienie, a także spra-
wy dyscyplinarne. Sąd Najwyższy rozstrzygnął 
w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
sędziów 60 spraw, a w odniesieniu do pozostałych 
grup zawodowych, tj. adwokatów, radców praw-
nych, notariuszy, prokuratorów, a także lekarzy 
i farmaceutów 120 spraw. Wymaga odnotowania 
fakt, że spośród spraw dotyczących sędziów w 2 
sprawach pozbawiono sędziego prawa do stanu 
spoczynku wraz z prawem do uposażenia, a w 1 
sprawie złożono sędziego z urzędu.

W porównaniu z poprzednim rokiem korzystniej 
przedstawiała się różnica między liczbą spraw wnie-
sionych a liczbą spraw rozpoznanych. I to jest dość 
duże osiągnięcie Sądu Najwyższego, później będę 
chciał wyjaśnić, skąd to się wzięło. O ile w 2016 r. 
rozpoznano o 320 spraw więcej niż wynosił wpływ 
spraw do sądu, o tyle w 2017 r. ten wynik był lepszy 
o 377 spraw. Ogółem w 2017 r. rozpoznano 11 tysię-
cy 373 sprawy, w tym 8 tysięcy 34 skargi kasacyjne 
i kasacje, 1 tysiąc 146 zażaleń, a także 147 zagadnień 
prawnych.

Przywołane tu wyniki Sądu Najwyższego zosta-
ły osiągnięte mimo niepełnej obsady sędziowskiej. 
Zgodnie bowiem z rozporządzeniem prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2015 r. – ono 
wówczas obowiązywało i określało liczbę stanowisk 
sędziowskich w Sądzie Najwyższym na 93 – obsada 
etatów sędziowskich na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 
81. Można więc powiedzieć, że przynajmniej 10% 
etatów sędziowskich było nieobsadzonych. Pewną 
korzyścią dla Sądu Najwyższego było to, że we 
wspomnianym okresie sprawozdawczym korzystano 
z pomocy 11 sędziów delegowanych przez ministra 
sprawiedliwości na okres – co do zasady – 3 miesięcy. 
Tak że dzięki pomocy tych sędziów, ale też za sprawą 
wydajności i dobrej organizacji pracy udało się popra-
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(prezes D. Zawistowski) poralne oraz dotyczące wykładni nowych przepisów 
karnoprocesowych.

W obszarze prawa karnego materialnego i jedno-
cześnie prawa Unii Europejskiej istotne znaczenie 
dla praktyki orzeczniczej miała uchwała składu 7 sę-
dziów Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. 
o sygnaturze I KZP 17/16 dotycząca problematyki 
odpowiedzialności karnoskarbowej za prowadzenie 
gier hazardowych niezgodnie z wymogami ustawy 
o grach hazardowych. Sąd Najwyższy orzekł, że ko-
lizja prawa krajowego z prawem unijnym w świetle 
zasady bezpośredniego stosowania prawa unijnego 
może prowadzić do zastąpienia przepisów krajowych 
uregulowaniami prawa unijnego albo do wyłączenia 
normy prawa krajowego przez bezpośrednio skutecz-
ną normę prawa Unii Europejskiej.

Ważne znaczenie ustrojowe miała uchwała skła-
du 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja 2017 r. 
o sygnaturze I KZP 4/17, wydana na skutek rozpo-
znania zagadnienia prawnego przekazanego przez 
zwykły skład Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy 
orzekł, że prawo łaski jako uprawnienie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie 
pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może 
być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę 
stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, czyli 
osób skazanych. Tylko przy takim ujęciu zakresu tego 
prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażo-
nych w treści art. 10 w związku z art. 7, 42, 45 ust. 1, 
art. 175 ust. 1 i art. 177 konstytucji.

Istotne znaczenie dla praktyki stosowania insty-
tucji warunkowego przedterminowego zwolnienia 
miała uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z 26 kwietnia 2017 r. o sygnaturze I KZP 2/17, wydana 
po rozpoznaniu wniosku rzecznika praw obywatel-
skich. Sąd Najwyższy stwierdził w niej, że podstawy 
orzekania o warunkowym przedterminowym zwol-
nieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności 
stanowią kryteria określone w art. 77 §1 kodeksu 
karnego, nie są natomiast przesłankami rozstrzygania 
w tym przedmiocie dyrektywy wymiaru kary okre-
ślone w art. 53 kodeksu karnego, art. 54 §1 kodeksu 
karnego oraz art. 55 kodeksu karnego.

Spośród orzeczeń wydanych poza trybem uchwa-
łodawczym na szczególną uwagę zasługują rozstrzy-
gnięcia kwestii, jakie pojawiły się w związku z wej-
ściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania 
karnego z lat 2013–2016.

W Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych przeważały sprawy z zakresu ubezpie-
czeń społecznych. Wiele z nich miało duże znacze-
nie dla kształtowania relacji w stosunkach pracy. 
Przykładowo wskazać można kwestię wysokości 
ryczałtu za nocleg w czasie podróży służbowej, jaki 
przysługuje kierowcy wykonującemu przewozy mię-
dzynarodowe zatrudnionemu u innego pracodawcy 

Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2017 r. o sygnaturze 
III CZP 84/16 w stanie faktycznym obejmującym 
okoliczności łączące się ściśle z działaniem dekretu 
z 26 października 1946 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m.st. Warszawy, jest to tzw. 
dekret Bieruta, który zmienił strukturę własnościo-
wą w Warszawie, odniesiono się do problemu, czy 
posiadacz samoistny nieruchomości, który oddał ją 
w odpłatne posiadanie zależne najemcy, ponosi odpo-
wiedzialność wobec właściciela w zakresie roszczenia 
o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, mimo że 
sam faktycznie tą rzeczą nie włada. Rozstrzygając 
to zagadnienie, Sąd Najwyższy podkreślił, że nie-
uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej zmusza sądy 
do oceny roszczeń osób, wobec których stosowano 
po wojnie akty nacjonalizacyjne, przy uwzględnieniu 
obowiązującego prawa.

Na uwagę zasługuje również uchwała z 21 grud-
nia 2017 r., sygnatura III CZP 44/17, w której pod-
jęto problem, czy kurator spadku nieobjętego po 
właścicielu nieruchomości może reprezentować 
spadek w postępowaniu o zniesienie współwłasno-
ści ze skutkiem dla nieznanych spadkobierców tego 
współwłaściciela. Udzielenie przez Sąd Najwyższy 
odpowiedzi negatywnej na to pytanie ma bardzo istot-
ne znaczenie, zwłaszcza w obliczu licznych spraw 
o zniesienie współwłasności nieruchomości, których 
współwłaściciele ani ich spadkobiercy nie są znani. 
W takich wypadkach przeważnie chodzi o nierucho-
mości opuszczone w związku z II wojną światową 
lub Holocaustem.

Największe trudności interpretacyjne w związku 
z problematyką zagadnień prawnych dotyczyły kwe-
stii postępowania procesowego. Z punktu widzenia 
interesów obywateli szczególnie istotne pozostają 
kwestie egzekucji i kosztów sądowych. Od wielu lat 
zagadnienia te są przedmiotem uchwał interpretacyj-
nych Sądu Najwyższego. Jest to zjawisko niepokojące, 
gdyż zgłaszane w tym zakresie wątpliwości dotyczą 
norm o charakterze szczegółowym, które w znacznej 
mierze mają charakter techniczny. Przepisy te powin-
ny być zatem precyzyjne i jednoznaczne. Tymczasem 
Sąd Najwyższy wielokrotnie zmuszony był rozstrzy-
gać problemy, które powinny być rozwiązane jedno-
znaczną decyzją ustawodawcy.

W orzecznictwie uchwałodawczym Izby Karnej 
Sądu Najwyższego dominowały sprawy z zakresu 
prawa karnego materialnego. Pozostałe zagadnienia 
dotyczyły prawa procesowego, pogranicza proble-
matyki ustrojowej i procesowej, kwestii intertem-
poralnych, prawa Unii Europejskiej, prawa karnego 
skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego. 
W orzeczeniach wydanych poza trybem uchwało-
dawczym częściej pojawiały się zagadnienia intertem-
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(prezes D. Zawistowski) Na sekundkę przerwę.
Chciałbym powitać przewodniczącego Rady 

Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki 
Białorusi, pana Michaiła Miasnikowicza, który wraz 
z delegacją przebywa z wizytą oficjalną w Polsce 
na zaproszenie marszałka Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. (Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Proszę kontynuować, Panie Prezesie.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Dziękuję bardzo.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku spra-

wozdawczym w zakresie spraw objętych właściwo-
ścią Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych Sąd Najwyższy 3�krotnie zwracał się do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z py-
taniami kierowanymi na podstawie art. 267 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przedmiotem stałej i szczególnej troski Sądu 
Najwyższego od dawna jest dążenie do zapewnie-
nia spójności orzecznictwa i usuwanie występują-
cej w nim rozbieżności w wykładni prawa. Stąd też 
w roku sprawozdawczym, jak już właściwie podkre-
ślałem, istotne znaczenie miała aktywność uchwa-
łodawcza Sądu Najwyższego. Wywiera ona istotny 
wpływ na ujednolicenie orzecznictwa sądów po-
wszechnych, rozwój prawa oraz kształtowanie świa-
domości prawnej społeczeństwa, co jest szczególnie 
zauważalne w dziedzinach ustrojowych, społeczno-
�gospodarczych, a także w sferze praworządności 
oraz ochrony praw obywateli.

Niestety, odnotowano pewną liczbę spraw, w któ-
rych Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały. 
Przyczyny tego zjawiska były różne. Wielokrotnie 
sądy powszechne w swoich postanowieniach wykra-
czały poza przesłanki dopuszczalności skierowania 
pytania do Sądu Najwyższego lub przedstawiały py-
tania w sposób niepozwalający na udzielenie odpo-
wiedzi w formie uchwały. Przedstawiane zagadnienia 
prawne były często nadmiernie szczegółowe i mało 
precyzyjne. Nie zawsze dominowały w nich istotne 
problemy interpretacyjne. Nadal aktualny wydaje 
się zatem postulat organizowania szkoleń z zakresu 
metodyki konstruowania i formułowania zagadnień 
prawnych przedstawianych Sądowi Najwyższemu.

Ogólna ocena pytań prawnych kierowanych do 
Sądu Najwyższego wypada jednak pozytywnie. 
W zdecydowanej większości były one formułowane 
prawidłowo i dotyczyły złożonych i społecznie donio-
słych problemów interpretacyjnych, a ich rozwiązanie 
pozwoliło Sądowi Najwyższemu efektywnie spełniać 
konstytucyjną rolę organu sprawującego nadzór ju-
dykacyjny nad działalnością sądów powszechnych.

niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery 
budżetowej. W uchwale z 26 października 2017 r. 
III PZP 2/17 przyjęto, że ryczałt za nocleg w podróży 
służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie mię-
dzynarodowym może zostać określony w układzie 
zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania 
albo w umowie o pracę poniżej 25�procentowego 
limitu, o którym mowa w przepisach prawa pracy 
dotyczących pracowników zatrudnionych w państwo-
wych lub samorządowych jednostkach sfery budże-
towej. Uzasadniając ten pogląd, skład powiększony 
Sądu Najwyższego wywiódł w szczególności, że 
pozbawienie mocy prawnej art. 21a ustawy o cza-
sie pracy kierowców na skutek wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. prze-
wartościowało sytuację prawną. Nie jest to jednak 
równoznaczne ze stwierdzeniem, że kierowcom 
transportu międzynarodowego mającym status pra-
cownika w ogóle nie przysługują należności z tytułu 
podróży służbowej.

W 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7�osobowym 
podjął również 2 istotne uchwały w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń, które dotyczyły prawa do renty rodzinnej. 
W pierwszym przypadku Sąd Najwyższy przyjął, że 
uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty 
rodzinnej po osobie w chwili śmierci pomimo niespeł-
nienia warunków, bo ta osoba nie spełniała warunków, 
miała jednak ustalone prawo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy na skutek błędu organu 
rentowego. W drugim przypadku został zaś wyrażo-
ny pogląd, że umowne, także dorozumiane ustalenie 
i dostarczenie po rozwodzie środków utrzymania na 
rzecz małżonka rozwiedzionego uznanego za wyłącz-
nie winnego rozkładu pożycia nie może być uznane za 
prawo do alimentów w rozumieniu art. 70 ust. 3 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Bardzo istotne rozstrzygnięcie zapadło także 
w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji 
i konsumentów, regulacji energetyki, telekomunika-
cji i transportu kolejowego. Sąd Najwyższy w dniu 
22 czerwca 2017 r. podjął uchwałę, w której stwier-
dził, jaki jest charakter przyłącza kanalizacyjnego 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku spra-
wozdawczym w zakresie spraw objętych właściwością 
izby…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam bardzo, Panie Prezesie.
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

Tak?)
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(prezes D. Zawistowski) stie dotyczące luk i nieprawidłowości w prawie, jakie 
stwierdzono w 2017 r., zostały zgłoszone w trybie 
art. 5 ustawy o Sądzie Najwyższym i przedstawione 
w odrębnym opracowaniu.

Szczególne miejsce w działalności organizacyjnej 
Sądu Najwyższego niezmiennie zajmowała kwestia 
upubliczniania jego orzeczeń. Bez wątpienia szeroki 
dostęp do judykatów Sądu Najwyższego nie tylko 
sprzyja jednolitości orzecznictwa sądów powszech-
nych, lecz jednocześnie wzbogaca jurysprudencję 
oraz podnosi kulturę prawną całego społeczeństwa. 
Szczególną uwagę przywiązywano w związku z tym 
do redagowania urzędowych zbiorów orzeczeń oraz 
stałego aktualizowania internetowej bazy judykatów.

Odnotować należy również aktywną działalność 
Referatu do spraw dostępu do informacji publicznej, 
który pomimo coraz większego obciążenia na bieżąco 
realizował wnioski zainteresowanych.

Wziąwszy to wszystko pod uwagę, działalność 
Sądu Najwyższego w dziedzinie orzeczniczej należa-
łoby ocenić wysoko. Uzyskane wyniki pracy, tak pod 
względem poziomu orzecznictwa, jak i pod względem 
ogólnej liczby rozpoznanych spraw, należy ocenić 
pozytywnie. Zachowanie sprawności działań Sądu 
Najwyższego jest zasługą osobistego zaangażowania 
sędziów oraz wyrazem ich odpowiedzialności i dba-
łości o zapewnienie obywatelom najskuteczniejszej 
ochrony sądowej. W szerszym aspekcie jest to rów-
nież rezultat aktywności wszystkich pracowników 
Sądu Najwyższego, w tym członków Biura Studiów 
i Analiz, asystentów sędziów i pracowników admi-
nistracyjnych oraz obsługi.

Jeżeli chodzi o działalność organizacyjną Sądu 
Najwyższego w 2017 r., to istotne znaczenie mia-
ła m.in. współpraca międzynarodowa. Ona odby-
wała się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, Sąd 
Najwyższy przystąpił do powstałej w 2017 r. sądowej 
sieci Unii Europejskiej, której celem było urucho-
mienie w 2018 r. przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej elektronicznej platformy współ-
pracy między Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej oraz najwyższymi organami sądowymi 
państw członkowskich, zawierającej informacje do-
tyczące dokumentów wydanych w ramach procedury 
prejudycjalnej, a także orzeczeń krajowych mających 
znaczenie dla prawa Unii Europejskiej oraz analiz.

Po drugie, w 2017 r. Sąd Najwyższy przystą-
pił do sieci sądów najwyższych współpracujących 
z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Owocem tej ożywionej współpracy międzyna-
rodowej był także udział w licznych konferencjach 
i projektach badawczych.

Można podkreślić, że w 2017 r. istotne znacze-
nie, większe niż w latach poprzednich, miała także 
działalność informacyjna rzecznika prasowego Sądu 
Najwyższego. Wynikało to z dużego zainteresowa-

Chciałbym też podkreślić, że w kontekście dzia-
łalności uchwałodawczej Sądu Najwyższego odnoto-
wania wymaga także aktywność w zakresie badania 
jednolitości i spójności orzecznictwa przez pierwsze-
go prezesa Sądu Najwyższego. W tym zakresie jak 
co roku prezes występował do prezesów wszystkich 
sądów apelacyjnych i okręgowych z prośbą o zgłasza-
nie w trybie art. 22 §1 pkt 2 prawa o ustroju sądów 
powszechnych dostrzeżonych rozbieżności zacho-
dzących w orzecznictwie sądowym. Niektóre z nich 
były następnie podstawą do wystąpienia z wnioskiem 
o ich usunięcie w trybie art. 60 §1 ustawy o Sądzie 
Najwyższym – tutaj należałoby dodać: wówczas obo-
wiązującej.

Podobny walor jak uchwały miały niejednokrotnie 
rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach kasacyj-
nych, i to zarówno pod względem znaczenia poru-
szanych w nich zagadnień prawnych, jak i wpływu 
na prawidłowe stosowanie prawa. Poglądy prezento-
wane przez Sąd Najwyższy nie tylko oddziaływały 
na praktykę sądów powszechnych, lecz także wywie-
rały realny wpływ na działalność organów ścigania, 
czynności adwokatów i radców prawnych oraz innych 
uczestników obrotu prawnego.

Znaczny stopień skomplikowania rozpoznawanych 
przez Sąd Najwyższy spraw i wielowątkowa materia 
wynikały często ze złej jakości tworzonego prawa. 
Zmiany prawa miały często charakter prowizoryczny 
i były przeprowadzane pospiesznie. Z tych przyczyn 
prawo sukcesywnie traci czytelność i spójność, sta-
jąc się narzędziem coraz bardziej skomplikowanym, 
a przez to mniej skutecznym i użytecznym w życiu 
społecznym. Eliminowanie niskiej jakości prawa 
powinno następować przede wszystkim przez jego 
rozważną i precyzyjną nowelizację dokonywaną z po-
szanowaniem podstawowych reguł techniki prawo-
dawczej i z zachowaniem standardów legislacyjnych. 
Ważna jest również dbałość o spójność zmienianych 
norm z przepisami dotychczasowymi. Stabilne prawo 
jest bowiem istotnym czynnikiem w procesie pod-
noszenia ogólnego poziomu świadomości prawnej 
społeczeństwa.

Stałym i poważnym problemem jest ciągle brak 
odpowiednich regulacji intertemporalnych i bardzo 
często zbyt krótki okres vacatio legis. Sąd Najwyższy 
w swoich orzeczeniach wielokrotnie sygnalizował 
dostrzeżone wady unormowań prawnych, zgłasza-
jąc przy tym konkretne postulaty de lege ferenda. 
Zastrzeżenia dotyczące obowiązujących przepisów 
były również zgłaszane przez sądy powszechne. 
Podobnie jak w latach poprzednich Sąd Najwyższy 
zwracał się do wszystkich sądów apelacyjnych i okrę-
gowych z prośbą o sygnalizowanie ewentualnych nie-
prawidłowości w systemie prawa. Szczegółowe kwe-
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(prezes D. Zawistowski) strony Sądu Najwyższego. Prace nad ustawą z lipca 
2017 r., jej uchwalenie, a następnie oczekiwanie na 
podpis prezydenta spowodowały, że płynne zarzą-
dzanie Sądem Najwyższym okazało się niemożliwe. 
W szczególności dotyczyło to działalności uchwało-
dawczej, która, jak wcześniej mówiłem, ma bardzo 
istotne znaczenie, a która z istoty rzeczy wymaga 
dłuższej perspektywy czasowej. Niepewność doty-
cząca statusu sędziów Sądu Najwyższego oraz ich 
przyszłości służbowej wysoce utrudniała wyznacza-
nie składów orzekających – zwłaszcza powiększo-
nych – oraz sędziów sprawozdawców. Opóźniało to 
przygotowanie referatów i wyznaczanie terminów 
posiedzeń. Na działalność Sądu Najwyższego w roku 
sprawozdawczym wpływ miały również istotne braki 
kadrowe wynikające z nieobsadzenia wolnych etatów 
sędziowskich oraz nieuwzględniania przez ministra 
sprawiedliwości wniosków o delegowanie sędziów 
do orzekania w Sądzie Najwyższym. Przy czym pod-
kreślam, że część sędziów została delegowana. Była 
to sytuacja dużo lepsza niż w 2018 r., kiedy minister 
nie delegował żadnego sędziego, wszystkie wnioski 
o delegacje zostały potraktowane odmownie.

Pomimo wpływu spraw na poziomie 11 tysięcy 
rocznie, orzekania w zmniejszonej obsadzie kadrowej 
oraz niestabilności normatywnej systemu prawa udało 
się zachować bardzo dobrą sprawność postępowa-
nia we wszystkich kategoriach spraw. Średni czas 
oczekiwania na merytoryczne rozpoznanie sprawy 
wynosił odpowiednio: w Izbie Cywilnej – 9 miesięcy, 
w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 13 mie-
sięcy, w Izbie Karnej – 4 miesiące, w Izbie Wojskowej 
– do 2 miesięcy od daty chwili wpływu sprawy do 
sądu. Średni czas rozpoznania sprawy w Sądzie 
Najwyższym wynosił zatem około 7 miesięcy, co 
w pełni odpowiada standardom określonym w kon-
stytucji oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dziękuję 
bardzo. To chciałem w skrótowej formie przekazać. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania panu prezesowi?
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, pan w swoim wystąpieniu wspo-

mniał o tym, że w 2017 r. Sąd Najwyższy miał nie-
zwykle trudne warunki do normalnego funkcjono-
wania – wielokrotne nowelizacje ustawy o Sądzie 

nia dziennikarzy, które było spowodowane pracami 
nad nowymi ustawami dotyczącymi wymiaru spra-
wiedliwości, a w szczególności nad ustawą o Sądzie 
Najwyższym. Najczęściej chodziło o udostępnienie 
informacji dotyczących skutków reformy wymiaru 
sprawiedliwości dla Sądu Najwyższego, stanowisk 
i opinii Sądu Najwyższego o projektach ustaw, we-
wnętrznej organizacji i składu Sądu Najwyższego. 
Udzielano też informacji na temat orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, wpływających zagadnień prawnych, 
planowanych terminów rozpraw i tzw. spraw medial-
nych, mogących budzić zainteresowanie społeczne.

Chciałbym też podkreślić, że wyjątkową kwestią, 
jeżeli chodzi o rok sprawozdawczy 2017, były obcho-
dy jubileuszu stulecia istnienia Sądu Najwyższego. 
Ocena działalności tej najwyższej instancji sądowej 
na przestrzeni minionych 100 lat wymagała nie tyl-
ko pogłębionych studiów historycznych, ale także 
podsumowania bogatego dorobku orzeczniczego 
i upamiętnienia wybitnych postaci, zasłużonych dla 
wymiaru sprawiedliwości. Z tej okazji przygotowa-
no 2 opracowania monograficzne dotyczące histo-
rii Sądu Najwyższego, monografię pt. „Prezesi, sę-
dziowie i prokuratorzy Sądu Najwyższego w latach 
1917–2017” oraz suplement do księgi jubileuszowej 
z okazji dziewięćdziesięciolecia Sądu Najwyższego 
„Historia i współczesność”. Ten suplement obejmował 
lata 2007–2017. Wykonano także instalację na ze-
wnątrz i wewnątrz siedziby sądu oraz zorganizowano 
wystawę pt. „100�lecie Sądu Najwyższego i sądow-
nictwa powszechnego”.

Główne uroczystości poprzedziło spotkanie sę-
dziów w Piotrkowie Trybunalskim, skąd pochodził 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego w odrodzonej 
Rzeczypospolitej, Stanisław Pomian�Srzednicki, 
a oficjalne obchody miały miejsce na Zamku 
Królewskim w dniu 27 września 2017 r. Wcześniej 
mieliśmy spotkanie w Sądzie Najwyższym i w nawią-
zaniu do tradycji odbyła się również msza w katedrze. 
Zadbano nawet o to, żeby została zachowana ta sama 
godzina. To było takie podkreślenie nawiązania do 
tradycji historycznych. Oczywiście było to wyda-
rzenie dużej wagi dla Sądu Najwyższego. Jesteśmy 
przekonani, że ta uroczystość zostanie w pamięci 
wszystkich sędziów.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że warun-
ki, w jakich funkcjonował Sąd Najwyższy w okre-
sie sprawozdawczym, istotnie różniły się od tych, 
które występowały w latach poprzednich. Wynika 
to z faktu, że w 2017 r. rozpoczęły się intensywne 
i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim 
prace nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Ich efektem było spowolnienie działalności orzecz-
niczej. Nie było to jednak wynikiem zaniedbań ze 
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(senator S. Rybicki) było pewności co do tego, kto w Sądzie Najwyższym 
zostanie, a kto nie, właściwie należało wstrzymać 
te prace, bo mogłoby się okazać, że ktoś, kto został 
wyznaczony jako referent, wykonałby pracę, prak-
tycznie rzecz biorąc, zupełnie bezprzedmiotową i nie-
potrzebną. A więc miało to bardzo istotne znaczenie, 
niezależnie od poczucia stabilności wśród sędziów 
i od nastroju. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że 
jeżeli ktoś jest zatrudniony i ma realną perspektywę, 
że za chwilę zostanie zwolniony z pracy, to w jakiś 
sposób wpływa to na jego podejście do wykonywania 
obowiązków. I nawet są jakieś takie uwarunkowania 
psychologiczne, które powodują, że się wtedy myśli 
o swojej perspektywie zawodowej i ogólnej sytuacji. 
Ciężko się wtedy koncentrować na wydajnym wyko-
nywaniu swoich obowiązków.

Uchwała, o której wspominałem, o którą pytał 
pan senator, to jest uchwała składu 7 sędziów Sądu 
Najwyższego z 31 maja. Ona została wydana pod 
sygnaturą I KZP 4/17.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie! Panie Sędzio! Ja mam takie kon-

kretne pytanie. 
Ile w 2017 r. było skarg kasacyjnych i ile z nich 

zostało podjętych? Bo tam jest taka procedura, że w, 
zdaje się, jednoosobowym niejawnym składzie jest 
kwalifikacja materiału, a później dochodzi do… Jaka 
jest statystyka w tym zakresie?

Później ewentualnie będę miał drugie pytanie, ale 
trochę wychodzące poza okres roku 2017. Bo chciał-
bym dopytać o instytucję skargi nadzwyczajnej, o to, 
jak to w tej chwili wygląda.

(Senator Piotr Zientarski: Przedsąd…)
Jak później będzie… To jeszcze sobie rezerwuję 

ewentualnie pytanie w tym zakresie. Dziękuję.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Odpowiadając na pytanie pana senatora, chciał-

bym podkreślić, że instytucja przedsądu ściśle funk-
cjonuje w procedurze cywilnej, czyli dotyczy spraw 
rozpoznawanych w Izbie Cywilnej i w Izbie Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych. Z danych, którymi tu-
taj dysponuję, wynika, że do Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego w 2017 r. wpłynęło 3 tysiące 236 skarg 
kasacyjnych. Skarg o stwierdzenie niezgodności z pra-
wem prawomocnego orzeczenia, które mają podobną 

Najwyższym, weta prezydenta, zamieszanie wokół 
tej tak ważnej instytucji.

Chciałbym, aby pan prezes powiedział, jakie są 
przyczyny, dla których nie powoływano na kolejne 
istotne wakaty w Sądzie Najwyższym sędziów, a je-
dynie delegowano. Pan w swoim wystąpieniu wspo-
mniał, że bodajże na 93 etaty sędziowskie mieliście 
państwo tylko 81.

I drugie moje pytanie. Chciałbym zapytać pana 
o bardzo ważną uchwałę Sądu Najwyższego z 2017 r., 
w której to Sąd Najwyższy zajął stanowisko wobec 
decyzji, jaką podjął prezydent Rzeczypospolitej, 
ułaskawiając ministra koordynatora ds. służb spe-
cjalnych Mariusza Kamińskiego, bo to orzeczenie 
jest niezwykle donośne i ważne. Gdyby pan zechciał 
przypomnieć, Wysokiej Izbie, jaka była konkluzja 
tej ustawy…

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Ja przepraszam że zacznę od końca, ale akurat wy-

mieniłem tę uchwałę wśród tych, które miały istotne 
znaczenie. Jeżeli jest potrzeba, to mogę ją przytoczyć 
jeszcze raz, podając sygnaturę akt.

W międzyczasie, zanim odnajdę tę uchwałę, 
chciałbym się jeszcze odnieść do generalnego pytania 
związanego z sytuacją Sądu Najwyższego z punk-
tu widzenia kadrowego w świetle nowelizacji, które 
miały miejsce.

Chciałbym przypomnieć, że pierwsza wersja usta-
wy o Sądzie Najwyższym, która została zawetowana 
przez prezydenta, co do zasady przewidywała moż-
liwość przeniesienia w stan spoczynku wszystkich 
sędziów Sądu Najwyższego bez określenia żadnych 
kryteriów. Właściwie pozostawiono to do decyzji mi-
nistra sprawiedliwości. Zupełnie swobodnie miał on 
określić listę tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy 
mogliby w Sądzie Najwyższym zostać. Czyli, można 
powiedzieć, to była kwestia pozostawiona dyskre-
cjonalnej władzy ministra sprawiedliwości. Z tego 
m.in. powodu, jak się domyślamy, ta ustawa została 
zawetowana przez prezydenta.

Ale tego rodzaju perspektywa, z której wynikało, 
że właściwie znaczna część sędziów, a może nawet 
większość, będzie musiała odejść, oczywiście bardzo 
negatywnie przełożyła się na funkcjonowanie Sądu 
Najwyższego. To też już podkreślałem. To jest szcze-
gólnie istotne z punktu widzenia właśnie tych uchwał, 
które stanowią przypadek odpowiedzi na udzielenie 
pytań prawnych. No bo praktyka jest taka, że zanim 
Sąd Najwyższy udzieli tej odpowiedzi, jest wyzna-
czany sędzia sprawozdawca, który musi przygotować 
referat w tej sprawie. No i w takiej sytuacji, kiedy nie 
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(prezes D. Zawistowski) lat, to należy zakładać, że część adwokatów nie de-
cyduje się na wniesienie skargi kasacyjnej. Spada 
więc troszkę liczba wnoszonych skarg, a co do tych, 
które są wnoszone, jest w związku z tym większe 
prawdopodobieństwo przyjęcia ich do rozpoznania.

Możemy tu jeszcze podkreślić, że początko-
wo istniały pewne problemy związane z formalną 
stroną tych środków zaskarżenia, szczególnie skarg 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia. Duża część skarg była odrzucana, 
tzn. nie spełniały one konstrukcyjnych wymogów 
określonych przez ustawę. Ale sytuacja się popra-
wia, bo adwokaci korzystają z doświadczeń swoich 
poprzedników, z orzecznictwa, wiedzą więc, jakie 
są te wymogi. Spada więc liczba spraw, które są od-
rzucane. Wydaje mi się, że tendencja w tym zakresie 
była bardzo dobra, bo ona oznaczała, że zmniejsza 
się nieco liczba spraw odrzucanych, a zwiększa się 
liczba tych, które są przyjmowane do merytoryczne-
go rozpoznania. To oznacza też, że trafniejsze były 
decyzje adwokatów czy radców prawnych, którzy 
decydowali się na wniesienie skarg kasacyjnych. 
Wydaje mi się, że to jest dosyć dobry wskaźnik, je-
żeli chodzi o funkcjonowanie tej instytucji mającej 
charakter nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Bo 
musimy pamiętać, że to nie jest trzecia instancja, tyl-
ko chodzi o podważenie prawomocnych orzeczeń. Tak 
więc według takich ogólnych standardów wprowadza 
się tutaj pewne restrykcje, jeżeli chodzi o możliwość 
skorzystania z takich środków.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dobrze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę dopytać.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałbym dopytać: czy są jakieś 

skargi złożone w roku 2017, które do dzisiaj nie zo-
stały rozpatrzone?

I druga sprawa. Chodzi o to, żeby pan prezes 
zechciał… Często trafiają do nas jako do dyżurują-
cych parlamentarzystów takie pytania, ludzie przy-
chodzą… Jaka jest relacja między skargą kasacyjną 
a skargą nadzwyczajną, która została niedawno wpro-
wadzona do systemu prawa? I jak wygląda moment 
rozdzielenia tego, tzn. w którym momencie kończą 
się skargi kasacyjne, a zaczynają się skargi nadzwy-
czajne? I jak to wygląda od strony statystycznej? Ja 
wiem, że to wychodzi trochę poza materię informacji, 
którą pan prezes nam przedstawia, ale dla opinii pu-
blicznej to jest istotny problem, dlatego pozwoliłem 
sobie zadać takie pytanie. Dziękuję.

procedurę weryfikacyjną, było prawie 300, dokładnie 
273. I jeśli porównać to z okresami poprzednimi… 
Mówiłem, że spadek był tutaj niewielki, jeżeli chodzi 
o wpływ skarg kasacyjnych. Bo w 2016 r. to były 
3 tysiące 492 sprawy. Czyli można powiedzieć, że 
wpłynęło mniej więcej o 200 skarg kasacyjnych mniej 
niż w roku poprzednim.

Jeżeli chodzi o załatwienia, to tych skarg kasacyj-
nych załatwiono 3 tysiące 452, czyli, no, o ok. 200 
więcej, niż wpłynęło, co, jak mówiłem, pozwoliło 
zmniejszyć zaległości, liczbę spraw kasacyjnych, 
które są do rozpoznania, z 2 tysięcy 30 spraw do 1 
tysiąca 770. A więc to był taki istotny wynik, można 
powiedzieć, poprawiający przede wszystkim sytu-
ację stron, dlatego że liczba spraw zaległych decyduje 
o terminach, w których istnieje możliwość rozpo-
znania tych spraw. Im więcej spraw oczekuje, tym 
dłuższe są oczywiście terminy na ich załatwienie.

Teraz na podstawie tych danych, które mam tutaj 
przed sobą, mogę się jeszcze odnieść do Izby Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj wpływ spraw 
w 2017 r., jeżeli chodzi o skargi kasacyjne, to było 
2 tysiące 164, a załatwiono 2 tysiące 552 sprawy, 
czyli o ok. 300 więcej, niż wpłynęło, co też popra-
wiło wskaźnik spraw oczekujących na rozpoznanie, 
zmniejszyło ich liczbę z 2 tysięcy 264 do 1 tysiąca 
885.

Jeżeli chodzi o problem tego, jaka część spraw 
skarg kasacyjnych, które wpływają, jest później roz-
poznawana merytorycznie, to mogę powiedzieć, że 
to… Musielibyśmy podać jakąś statystyczną liczbę, 
średnią z kilku lat, dlatego że sprawa sprawie nie jest 
równa. Ale można powiedzieć, wziąwszy pod uwagę 
dane z ostatnich kilku lat, że w Izbie Cywilnej mniej 
więcej 1/3 spraw jest przyjmowana do rozpoznania 
merytorycznie. A ta liczba nawet rosła. W ostatnim 
okresie to już było chyba nawet ponad 40%.

Można powiedzieć, że to wynika prawdopodobnie 
z kilku czynników. Ta liczba spraw, zwiększający 
się procent spraw przyjmowanych do rozpoznania 
merytorycznie… No bo ten przedsąd stanowi pewne 
sito. Ponieważ jest przymus adwokacki… Adwokaci 
zdają sobie zapewne sprawę z tego, że w niektórych 
sytuacjach nie ma przesłanek ustawowych do wnie-
sienia skargi kasacyjnej. Bo przypomnijmy, że ten 
przedsąd to nie jest kwestia jakiejś dowolnej oceny 
sędziego, czy dana skarga ma być przyjęta, czy nie. 
Są określone przez ustawy 4 przesłanki, które decy-
dują o tym, że istnieje w ogóle możliwość przyjęcia 
– bo nie każda sprawa podlega zaskarżeniu – skargi 
kasacyjnej do rozpoznania. I obowiązkiem adwokata, 
który wnosi skargę, jest wykazanie, że przynajmniej 
1 z przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej zachodzi. 
I ponieważ ten przedsąd funkcjonuje już od wielu 
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Czy z tego stanu apelacji – myślę, że one mają 
w jakiś sposób coś ilustrować – wynika, że obywatele 
w Polsce rzeczywiście byli krzywdzeni przez sądy? 
Czy te apelacje potwierdzają słowa o mafijnym, nie-
kontrolowanym procesie orzekania kar?

I drugie pytanie. Reforma Sądu Najwyższego za-
kładała powstanie 2 nowych izb, a tym samym pewne 
środki budżetowe na sprawy techniczne, pomieszcze-
nia itp. Czy administracja państwowa służyła pomocą 
w zakresie organizacji tego procesu – chodzi o prze-
znaczenie na to odpowiednich środków organizacyj-
nych i finansowych – a jeśli nie, to czy są nadzieje na 
to, że ten proces będzie dobrze przygotowany?

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem, że 

wydaje mi się, iż ta niewielka liczba wnoszonych 
skarg nadzwyczajnych raczej nie potwierdzałaby 
takiego ogólnego odczucia, że mamy do czynienia 
w wymiarze sprawiedliwości z jakąś wielką patologią. 
Jak pamiętamy, konstrukcja tej skargi jest taka, że ona 
pozwala zaskarżyć orzeczenia w perspektywie wielu 
lat wstecz, praktycznie od momentu wejścia w życie 
konstytucji. A więc potencjalnie mamy pewnie kil-
kadziesiąt milionów spraw, w związku z którymi te 
skargi mogłyby być wniesione. To, że do organów 
uprawnionych złożono tych wniosków stosunkowo 
niewiele, a to sito jest takie, że merytorycznie roz-
poznanych będzie, na co wskazują dane, kilka spraw, 
tej oceny chyba nie potwierdza, obiektywnie rzecz 
biorąc.

Dlaczego obywatele nie korzystają z wniosków 
o wniesienie skargi? Trudno mi powiedzieć, może 
ze względu na jakieś porady prawne, które uzyskują, 
i warunki, które są konieczne do spełnienia, żeby 
skarga była wniesiona. Być może uzyskują taką po-
radę prawników, że nie bardzo są podstawy do wnie-
sienia takiej skargi. Tutaj musimy pamiętać o tym, 
że my mamy cały system środków prawnych o cha-
rakterze nadzwyczajnym, które mogą prowadzić do 
wzruszenia niezgodnych z prawem orzeczeń. Oprócz 
skargi kasacyjnej mamy np. skargę o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
I tutaj niestety – odniosę się teraz do pytania pana se-
natora – widzę podstawowy problem, jeśli chodzi o tę 
skargę i skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia. Sąd Najwyższy te przepi-
sy interpretuje w ten sposób. Obecnie można wnieść 
skargę nadzwyczajną. To jest tryb, który umożliwia 
wzruszenie prawomocnego orzeczenia, a warunkiem 
dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia jest to, żeby 
nie dało się wzruszyć tego orzeczenia za pomocą 
dostępnych środków prawnych. Wprowadzenie skargi 

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:

Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że 
istnieją w tej sprawie pewne wątpliwości, dlatego 
że, jak już powiedziałem, skarga kasacyjna, ten za-
sadniczy środek zaskarżania prawomocnych orze-
czeń, przysługuje również w przypadku orzeczeń 
prawomocnych, podobnie jak skarga o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 
No ale funkcja skargi kasacyjnej jest inna i musieli-
byśmy się tu szczegółowo odnieść także do przesła-
nek, które decydują o możliwości wniesienia skargi 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia. Wydaje mi się, że generalnie trzeba 
powiedzieć, że skarga nadzwyczajna to środek, któ-
ry stoi jakby jeszcze ponad skargą kasacyjną i jeżeli 
jest możliwość… Tzn. jest ponad skargą kasacyjną 
w tym sensie, że jakby wyżej jest ustawiony próg 
nadzwyczajnego charakteru tego środka. Trudno mi 
powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, 
dlatego że akurat nie mam żadnych doświadczeń ze 
skargą nadzwyczajną, bo one trafiają do nowo utwo-
rzonej izby. Ale na podstawie ogólnych informacji, 
które mam, można powiedzieć, że nie sprawdziły się 
przewidywania, że tych skarg będzie bardzo dużo 
– a tutaj mówiło się o tym, że mogą to być nawet 
dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy skarg. Wniosków 
złożonych do podmiotów uprawnionych jest zdecydo-
wanie mniej. Z tego, co wiem, to na dzisiaj prokurator 
skierował chyba nie więcej niż 3 czy 4 takie skargi, 
a rzecznik praw obywatelskich 2 lub 3. Wydaje mi się, 
że na dzień dzisiejszy to jest mniej więcej 10 skarg, 
a ustawa obowiązuje, można powiedzieć, już rok. 
Tak więc jest pytanie o efektywność i celowość tego 
środka. On w ogóle był pomyślany jako środek nad-
zwyczajny, który miałby służyć wzruszeniu orzeczeń 
niezgodnych w mniemaniu obywateli z poczuciem 
sprawiedliwości. Trudno mi tutaj powiedzieć, jaka 
będzie perspektywa w przypadku tego środka. No, 
na razie tych skarg jest generalnie bardzo mało. A to, 
jaki jest ich charakter i czy one są merytorycznie 
uzasadnione, czy też nie, będzie kwestią do orzeka-
nia w izbie kontroli. Z tego, co wiemy, do tej pory 
żadne orzeczenie związane z rozpoznaniem takiej 
skargi jeszcze nie zapadło. Czyli to jest takie pole 
mało rozpoznane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Reforma Sądu Najwyższego i poprzedzająca ją 

reforma sądów powszechnych były pomyślane jako 
środek do usunięcia, powiedzmy, bezprawia w Polsce. 
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(prezes D. Zawistowski) Najwyższego w jego nowym układzie strukturalnym 
było to, że przez długi czas pierwsza prezes Sądu 
Najwyższego nie była uznawana za pierwszego preze-
sa. To bardzo utrudniało podejmowanie jakichkolwiek 
decyzji w Sądzie Najwyższym, gdyż ewentualne dzia-
łania pierwszego prezesa były kontestowane przez po-
zostałe władze, które mówiły, że pani prof. Gersdorf 
nie jest już prezesem. Tak więc nałożyło się tu wiele 
różnych okoliczności, ale z organizacyjnego punktu 
widzenia sytuacja jest oczywiście bardzo trudna dla 
funkcjonowania sądu.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, czy 
mógłbym dopytać?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Ważne i poruszane w wielkiej debacie społecznej, 
ale też tu, w tej Izbie zwłaszcza… No, odpowiedzial-
ność sądów rozumiana jako uczciwość, moralność 
i etyka jest niejako na cenzurowanym. 

Czy z pracy izby kontroli sądowej wynika pogor-
szenie lub polepszenie się tego stanu rzeczy? Czy jest 
to problem, który należałoby stawiać w ten sposób, 
że jest to coś więcej niż tylko to, co pan powiedział 
w sprawozdaniu, że wpłynęło 60 spraw dyscyplinar-
nych sędziów?

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:

Jeśli chodzi o liczbę spraw dyscyplinarnych, które 
wpłynęły do Sądu Najwyższego, to przypomnijmy, 
że to są sprawy, które dotyczyły odwołań od orzeczeń 
sądów dyscyplinarnych w pierwszej instancji. A więc 
to nie jest tak, że w ogóle spraw dyscyplinarnych 
przeciwko sędziom było tylko 60 rocznie…

(Senator Jan Rulewski: Rozumiem…)
Z danych, którymi dysponowałem, szczególnie 

wtedy, kiedy byłem w Krajowej Radzie Sądownictwa, 
wynika, że tych postępowań było oczywiście trochę 
więcej. Do Sądu Najwyższego trafiały tylko odwoła-
nia od orzeczeń sądów w pierwszej instancji i ewen-
tualnie postępowania dyscyplinarne samych sędziów 
Sądu Najwyższego. Tak więc ta liczba nie jest jakoś 
specjalnie duża. Ale niestety w tej grupie były takie 
sprawy, w których przewinienia dyscyplinarne sę-
dziów były poważne, bo, jak mówiłem, w przypadku 
jednej z takich spraw sędzia został dyscyplinarnie 
usunięty z zawodu. Tak że to też nie jest do końca, 
można powiedzieć, takie powszechne jakby odczucie, 
że sądy dyscyplinarne dla sędziów są szczególnie 

nadzwyczajnej o tyle skomplikowało system, że wła-
ściwie można powiedzieć, że dopóki nie upłynie ter-
min do skorzystania ze skargi o charakterze nadzwy-
czajnym – tej, która powinna być kierowana do nowej 
izby, izby kontroli nadzwyczajnej – dopóty niedo-
puszczalna jest, trzeba założyć, skarga o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ta 
skarga z kolei może być wniesiona tylko w terminie 
2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. No i teraz 
możemy mieć taką sytuację, że obywatel składa wnio-
sek np. do ministra sprawiedliwości o to, żeby wniósł 
mu tę skargę nadzwyczajną, a w tym czasie upływa 
termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wydaje 
mi się, że tu jest konieczna jakaś interwencja ze strony 
ustawodawcy, bo wprowadzając tę instytucję, chyba 
nie dostrzeżono niebezpieczeństwa, o którym mówię.

Jeżeli zaś chodzi o problem funkcjonowania Sądu 
Najwyższego na gruncie obecnie obowiązującej 
ustawy i utworzenia nowych izb, to Sąd Najwyższy 
niestety nie uzyskał żadnej pomocy ze strony władz 
publicznych. Były różne obietnice przydzielenia do-
datkowych pomieszczeń, w których można by było 
ulokować tak dużą liczbę sędziów. Pamiętajmy, że 
według danych, o których mówiłem, Sąd Najwyższy 
miał określone wcześniej 93 etaty sędziowskie, a fak-
tycznie zatrudniał 80 sędziów. Obecnie prezydent 
określił, że możliwe jest obsadzenie 120 etatów sę-
dziowskich, czyli, można powiedzieć, o 50% więcej 
niż funkcjonowało wcześniej w tym budynku, który 
przecież nie jest z gumy i, praktycznie rzecz biorąc, 
nie był projektowany z myślą o takiej liczbie sędziów. 
To oczywiście stwarza bardzo poważne problemy or-
ganizacyjne. Nie sprawdziły się zapowiedzi ze strony 
IPN, który obiecywał, że odstąpi część pomieszczeń 
z kompleksu, który posiada, a tam jest takie skrzy-
dło… O ile wiem, instytut obiecał udostępnić dla 
Sądu Najwyższego 20 pomieszczeń od grudnia. Do 
tej pory nie dostaliśmy ani jednego pokoju. Teraz 
jest taka informacja, że być może w kwietniu Sąd 
Najwyższy otrzyma kilka pomieszczeń. Ta sytuacja 
jest naprawdę dramatyczna.

(Senator Władysław Komarnicki: To jest skandal.)
Ona jeszcze bardziej się skomplikowała z tego po-

wodu, że wrócili do pracy wszyscy sędziowie, którzy 
wcześniej z uwagi na ukończenie 65 lat zostali usu-
nięci z sądu. Realia są takie, że sędziowie właściwie 
nie mają gdzie siedzieć, aby móc pracować w godnych 
warunkach. Prawdopodobnie konieczne będzie wyna-
jęcie jakichś pomieszczeń na rynku. No, wydaje się, 
że jest to jedyny sposób rozwiązania tego problemu.

(Senator Władysław Komarnicki: To jest skandal.)
Nie muszę tu przypominać, że dużym utrud-

nieniem w organizowaniu funkcjonowania Sądu 
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(prezes D. Zawistowski) siódma nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Chciałbym zapytać pana prezesa o to, czy Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie usatys-
fakcjonowany tym rozstrzygnięciem w kontekście 
wielu innych spraw, które są podnoszone w debacie 
publicznej, a także przez Komisję Europejską czy 
sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
w szczególności spraw dotyczących pytań, które za-
dawał Sąd Najwyższy, pytań o charakterze prejudy-
cjalnym, ale też w kontekście działalności Krajowej 
Rady Sądownictwa i innych aspektów związanych ze 
stanem praworządności w Polsce. Dziękuję.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym podkreślić, 

że od samego początku sędziowie Sądu Najwyższego 
uważali, że są związani postanowieniem o zabez-
pieczeniu, które wydał Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, i że to orzeczenie powinno zostać 
wykonane przez wszystkie władze w zakresie ich 
własnych kompetencji. No i Sąd Najwyższy zrobił, 
co mógł. Po wydaniu tego orzeczenia sędziowie Sądu 
Najwyższego stawili się w pracy, w gotowości do 
wykonywania swoich obowiązków. Przypomnę, że 
to stanowisko Sądu Najwyższego było bardzo kry-
tykowane. Mówiono, że taka forma zabezpieczenia 
w ogóle nie wchodzi w grę, że to narusza wszystkie 
standardy, ale ostatecznie Trybunał – w składzie 15 
sędziów, jeżeli dobrze pamiętam – potwierdził obo-
wiązywanie tego postanowienia o zabezpieczeniu, 
potwierdził, że to postanowienie nas wiąże.

Można powiedzieć, że nasz ustawodawca uchwalił 
ustawę, która formalnie zawiera taką konstrukcję, że 
ci sędziowie wracają, a ich wydalenie w stan spoczyn-
ku uznaje się za niebyłe. No, wracamy do stanu sprzed 
wejścia w życie tamtej ustawy. To jest konstrukcja do-
syć trudna do zrozumienia. Ona zresztą rodzi pewne 
praktyczne konsekwencje, dotyczące np. problemu 
rozliczenia tych odpraw, które sędziowie otrzymali, 
świadczeń związanych z wynagrodzeniem za pracę, 
trzynastek itd. Generalnie można powiedzieć, że ci 
sędziowie nie powinni być w gorszej sytuacji niż 
przed wejściem w życie ustawy, bo tam znalazł się 
też taki zapis, że oni zachowują prawo do stanowisk, 
uposażenia itd.

No ale wydaje mi się, że to jest inny problem, 
który nie dotyczy przesądzenia tego, czy ta ustawa 
była zgodna z prawem Unii Europejskiej, czy też nie. 
Oczywiście trudno przesądzić w jakikolwiek spo-

łagodne. W ciągu ostatnich kilku lat przynajmniej 
kilku sędziów zostało usuniętych z zawodu. I jeżeli 
porównamy to z działalnością sądów dyscyplinarnych 
dla różnych zawodów, to zobaczymy – tak mi się 
wydaje – że akurat tutaj sądy są dosyć restrykcyj-
ne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną 
sędziów. To też wynikało ze stanowiska KRS, która 
była uprawniona do zaskarżania orzeczeń dyscypli-
narnych w pierwszej instancji i duża część tych skarg, 
które były wnoszone, środków odwoławczych, to były 
środki na niekorzyść sędziów. Ale wydaje mi się, że 
ogólnie obraz sądownictwa, obiektywnie rzecz bio-
rąc, jest dużo lepszy niż ten, który by wynikał z ja-
kiejś medialnej informacji na ten temat. Chciałbym 
też podkreślić, że te orzeczenia dyscyplinarne były 
dotychczas przedstawiane w ramach procedury kar-
nej i te postępowania były jawne dla wszystkich – 
oczywiście na taką sprawę dyscyplinarną przeciwko 
sędziemu miała wstęp również publiczność – i że 
wszystkie orzeczenia dyscyplinarne są publikowa-
ne, te, które były dotychczas wydawane przez Sąd 
Najwyższy, w zbiorach rocznych. Można prześledzić 
dokładnie, co było przedmiotem zarzutów dyscypli-
narnych, jakie orzeczenia wydawały sądy pierwszej 
instancji i jakie było stanowisko Sądu Najwyższego 
jako sądu dyscyplinarnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Teraz pytania zadaje pan senator Sławomir 

Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie!
Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę, 

która przywraca możliwość orzekania przez 22 sę-
dziów Sądu Najwyższego. Ustawa ma być realiza-
cją postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nakazującego przywrócenie w Sądzie 
Najwyższym stanu prawnego zgodnego z prawem 
i konstytucją, w szczególności tych przepisów, które 
dotyczą przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego 
w stan spoczynku. To jest chyba ustawa z grudnia 
2017 r.

Chciałbym zapytać o taką kwestię. Zgadzam się 
z opinią większości prawników, że ustawa nie była 
potrzebna do tego, żeby pani prezes i wiceprezesi 
mogli realizować zgodnie z konstytucją swoją pracę. 
No, ale ta ustawa została uchwalona, to była chyba 
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(prezes D. Zawistowski) Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:

Ja jestem tylko zastępcą pani prof. Gersdorf, ewen-
tualne zaproszenie będzie na pewno kierowane do 
niej.

A jeżeli chodzi o sprawozdanie za 2017 r., to wy-
daje mi się, że były już wyznaczone terminy przed-
stawienia tego sprawozdania, ale było to odwoływane. 
Tak mi się to kojarzy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam 
tę kwestię, ale wydaje mi się, że były chyba wyzna-
czone 2 terminy, ale później to było odwoływane. 
Być może miało to związek z oceną statusu pani prof. 
Gersdorf przez władze Senatu.

Praktyka jest taka, że do sporządzenia sprawoz-
dania oczywiście są potrzebne dane z poprzednie-
go roku. Już od lat jest taka tradycja, że izby Sądu 
Najwyższego do końca stycznia przygotowują spra-
wozdanie ze swojej działalności. Ustawa wymaga, 
żeby takie sprawozdanie izb zostało przyjęte przez 
sędziów na zgromadzeniu. Wszystkie te zgroma-
dzenia odbyły się do 8 lutego, sprawozdania zostały 
przekazane pierwszemu prezesowi, a obecnie opra-
cowywane jest sprawozdanie zbiorcze. Wydaje mi 
się, że tak jak w poprzednich latach będzie to gotowe 
zapewne pod koniec lutego albo na początku mar-
ca. Z kolei to, kiedy to sprawozdanie będzie złożone 
przez pierwszego prezesa, jest kwestią otwartą. To 
jest kwestia może końcówki marca, może kwietnia, 
może maja. Ale chciałbym tutaj podkreślić, że pew-
ną tradycją było też to, że na przedstawienie tego 
sprawozdania na zgromadzeniu wszystkich sędziów 
Sądu Najwyższego są zapraszane władze państwowe. 
Mieliśmy taką praktykę, że przychodził też prezydent 
RP, przychodzili np. marszałkowie. Zawsze ten ter-
min jest więc tak planowany, żeby władze państwowe 
zostały zawiadomione z odpowiednim wyprzedze-
niem o terminie złożenia informacji przez pierwszego 
prezesa. Trudno mi powiedzieć, jaka będzie konkret-
na data, ale zakładam, że będzie to nie później niż 
w maju tego roku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Zientarski zadaje pytanie.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Prezesie, 2 pytania.
Pierwsze pytanie związane jest z informacją, któ-

rą pan przed chwilą przedstawiał w odpowiedzi na 
pytania, czyli tą izbą skarg nadzwyczajnych. Podał 
pan, że kilka skarg jest złożonych i jest powołana 
izba. Chciałbym się dowiedzieć, ilu sędziów zajmuje 
się właśnie tymi kilkoma skargami i jak to się ma do 

sób, jak tę kwestię oceni Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. On wyda w określonym momen-
cie wyrok i dopiero wtedy będzie wiadomo, jak ta 
kwestia została oceniona. Na razie postępowanie 
przed Trybunałem dalej się toczy, mimo uchwalenia 
tej ustawy.

Jeżeli chodzi o stanowisko Komisji Europejskiej, 
to ono jest chyba takie, że Komisja nie widzi podstaw 
do tego, żeby Trybunał nie orzekał w tej sprawie, no 
bo nie wycofała ona swojej skargi, mimo uchwalenia 
tej ustawy. O tym, jaka będzie ocena Trybunału, do-
wiemy się w przyszłości. Jest informacja, że w kwiet-
niu w Trybunale ma zostać przedstawione stanowisko 
rzecznika, no a później prawdopodobnie zapadnie 
wyrok, ale czy tak będzie i czego ten wyrok może 
dotyczyć… To jest kwestia, o której będzie rozstrzy-
gał Trybunał. Na razie możemy tylko spekulować 
czy przewidywać, jakie może być prawdopodobne 
rozstrzygnięcie, ale z tym jest tak samo jak z każ-
dym innym orzeczeniem sądowym. Dopóki ono nie 
zapadnie, trudno jest antycypować treść potencjalne-
go rozstrzygnięcia. Z informacji, które w tej chwili 
mamy, wynika, że na 19 marca wyznaczona jest roz-
prawa, na której łącznie rozpoznane zostaną 3 pytania 
prejudycjalne skierowane przez Sąd Najwyższy. No 
i rzeczywiście jedną z tych kwestii, która była tam 
podnoszona, jest również problem dotyczący funkcjo-
nowania Krajowej Rady Sądownictwa, ale to jest, tak 
jak mówiłem, kwestia zupełnie otwarta. Nie wiemy, 
co się w tym terminie zdarzy i jaka będzie ocena 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Aleksander Pociej zadaje pytania.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam następujące pytanie. Z infor-

macji, które mam, wynika, że to sprawozdanie Sąd 
Najwyższy złożył w marcu 2018 r., wtedy weszło 
tutaj, do Senatu. Komisja zajęła się tym sprawozda-
niem 19 kwietnia 2018 r., a procedujemy to dzisiaj. 
I na tym tle mam 2 pytania.

Po pierwsze, czy była jakakolwiek przeszkoda ze 
strony Sądu Najwyższego, w związku z czym prawie 
przez cały rok nie mogliśmy z panem porozmawiać 
na sali plenarnej? To po pierwsze.

A po drugie, kiedy złożycie państwo sprawozda-
nie za rok 2018? Będziemy starali się przypilnować, 
żeby nie zaproszono pana na salę plenarną dopiero 
w 2021 r. Dziękuję.
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(senator P. Zientarski) No, przewidziano 20 etatów dla tej izby. Trzeba 
podkreślić, że w zakresie jej właściwości mieszczą się 
jeszcze skargi na przewlekłość, ale to nie są sprawy me-
rytorycznie skomplikowane. No, są też te sprawy wy-
borcze, ale one się pojawiają raz na jakiś czas. Wydaje 
mi się, że z tych informacji, które były przedstawiane, 
wynika, że jak izba zaczęła działać, miała łącznie ok. 
300 spraw, z czego zdecydowana większość to były 
te skargi na przewlekłość. No, i tam są jeszcze tzw. 
sprawy regulacyjne. Można powiedzieć, że te sprawy 
zgromadziły się mniej więcej przez rok obowiązy-
wania ustawy. No, do Izby Cywilnej wpływa ok. 300 
skarg kasacyjnych miesięcznie, a mamy obecnie 34 sę-
dziów. Można porównać, jakie jest obciążenie sędziów 
w tych izbach. Wydaje mi się, że nie chodzi nawet 
o obciążenie pracą, no bo sędzia powinien pracować 
tyle, ile potrzeba. Chodziłoby mi raczej o pewne, jak 
to się mówi, racjonalne wykorzystanie sił i środków. 
Jeżeli mamy do czynienia z tak wielką dysproporcją 
obciążeń w tym samym sądzie, to nasuwa się pytanie, 
czy to jest działanie racjonalne. No, wydaje mi się, że 
jeżeli w jakiejś dłuższej perspektywie ta sytuacja nie 
ulegnie zmianie, to nie będzie można traktować tego 
rozwiązania jako docelowe, racjonalne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Prezesie, ja bym 

miał prośbę…)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Pan nie był przygotowany na tego rodzaju pytania 

– chodzi o liczbę tych spraw, skarg – więc poprosił-
bym o odpowiedź na piśmie.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Dobrze, oczywiście…
(Senator Piotr Zientarski: Tak?)
…jak najbardziej. Zresztą te kwestie zostaną czę-

ściowo uwzględnione w…
(Senator Piotr Zientarski: W następnym sprawoz-

daniu?)
…sprawozdaniu za 2018 r.
(Senator Piotr Zientarski: Okej, okej.)
Już niedługo będziemy mieć jakieś… Ale oczy-

wiście pan senator jak najbardziej może uzyskać in-
formacje, ile konkretnie było tych spraw, jaki był ich 
rodzaj i ile z nich zostało załatwionych dotychczas.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Dziękuję, Panie Prezesie.
Teraz zadaje pytanie pan senator Bogdan Klich.

zasady równomiernego, że tak powiem, obciążenia 
sędziów pracą. I czy rozważana jest – powiem to tak 
już wprost – kwestia zmniejszenia liczby sędziów? 
Bo słyszymy, że żadna sprawa nie została jeszcze 
rozpoznana. Żadna.

(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 
Z tych skarg…)

Ze skarg…
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

Tzn. być może któraś została. Ja nie jestem sędzią tej 
izby, dokładnie tego nie śledzę, ale…)

No tak, ale dzisiaj występuje pan z informacją…
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

Ale za 2017 r., a mamy 2019 r., tak że.…)
Za 2017 r., no tak. Rozumiem. No dobrze.
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

Nie przygotowałem danych bieżących, więc nie 
chciałbym tutaj wprowadzić państwa w błąd.)

Ale przynajmniej jeśli chodzi o liczbę sędziów… 
No, wiemy mniej więcej, ile jest tych skarg. To, czy 
rozpoznano 1, czy 2, nie miałoby znaczenia, jeśli 
chodzi o istotę tego pytania.

Drugie pytanie dotyczy tej tzw. niemoralnej 
propozycji. No, tak została ona nazwana w prasie. 
Chodziło o zachęcenie sędziów Sądu Najwyższego, 
którzy zostali bezprawnie wysłani w stan spoczynku. 
Próbowano zachęcić ich 100�procentowym uposaże-
niem do tego, żeby nie wracali. Proszę powiedzieć, 
jak to zostało, że tak powiem, ocenione przez śro-
dowisko i jaki jest skutek tej niemoralnej propozycji 
ustawowej, o której mówiliśmy też tutaj, w Senacie.

I trzecia kwestia, już ostatnia. Pan tutaj zwrócił 
uwagę, że ustawodawca nie zauważył jednej kwe-
stii, czyli stosunku między skargą nadzwyczajną 
a uznaniem orzeczeń za nieważne. Myśmy podnosi-
li te kwestie, tylko że… One były zauważane, tylko 
że zostały po prostu pominięte. No, tak wyglądała 
sytuacja. Dziękuję.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o te skargi kierowane do izby kontroli 

nadzwyczajnej, to ja się opieram wyłącznie na danych 
prasowych, no bo nie śledziłem tego zagadnienia. To 
wynika z tego, że ich jest rzeczywiście niewiele. Nie 
wiem, czy nie została rozpoznana jakaś sprawa z za-
kresu prawa karnego, jakaś skarga skierowana do kon-
troli. Tak jak mówiłem, nie mam tu żadnej pewności.
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żył. Ale to chyba nie jest specjalnym, można powie-
dzieć, zaskoczeniem, dlatego że mimo deklaracji, 
że zostanie przeprowadzona reforma wymiaru spra-
wiedliwości, która poprawi funkcjonowanie sądów, 
dotychczas właściwie mieliśmy do czynienia głównie 
z rozwiązaniami, które dotyczyły kwestii kadrowych 
w sądownictwie. Jakieś zmiany proceduralne są do-
piero zapowiadane. One są na etapie albo zapowiedzi, 
albo złożenia projektu. Tak więc w tym okresie tak 
naprawdę trudno by mi było wskazać jakieś takie 
rozwiązanie, które poprawiło funkcjonowanie są-
downictwa.

Są też takie obiektywne informacje, które może 
tłumaczą, dlaczego wzrastały zaległości. Jest np. in-
formacja o liczbie nieobsadzonych etatów sędziow-
skich. Niedawno prasa publikowała informacje, że 
prezydent w ubiegłym roku powołał 39 sędziów, a jest 
ok. 800 nieobsadzonych etatów. Sytuację trochę ura-
towali asesorzy i w sądach… Ja mówię tak z pamięci 
o tych danych, ale wydaje mi się, że właśnie bardzo 
wymowne w nich było to, że stosunkowo najlepiej 
sytuacja wygląda w sądach rejonowych, bo tam 
było chyba 200 nieobsadzonych etatów, a zupełnie 
dramatycznie w sądach okręgowych i apelacyjnych. 
Z tych danych – podaję je z głowy, a więc pewnie 
niezbyt precyzyjnie – wynika, że jest chyba ok. 400 
nieobsadzonych etatów w sądach okręgowych i ok. 
100 w sądach apelacyjnych. Biorąc pod uwagę liczbę 
sądów okręgowych, możemy powiedzieć, że staty-
stycznie w przeciętnym sądzie okręgowym brakuje 10 
sędziów. No, to są przecież dane, które muszą w jakiś 
sposób rzutować na funkcjonowanie sądownictwa.

Ja mogę już konkretnie powiedzieć, jaki sku-
tek miało np. wysłanie w stan spoczynku sędziów 
w Sądzie Najwyższym, jeżeli chodzi o sytuację 
w Izbie Cywilnej. Mówiłem, że w 2016 r. i w 2017 r. 
udawało się zmniejszać zaległości, liczbę spraw, które 
pozostają do rozpoznania. Na koniec 2017 r. to było 
niecałe 1 tysiąc 800 spraw. W Izbie Cywilnej mieli-
śmy do czynienia z taką sytuacją, że w wyniku tej 
grudniowej ustawy odeszło kilkunastu sędziów, a to 
była praktycznie połowa składu, jeżeli chodzi o Izbę 
Cywilną. Tutaj ten procent sędziów, którzy musieli 
odejść, był największy. I to spowodowało w ubiegłym 
roku wzrost zaległości w Izbie Cywilnej o 50%. Tak 
więc spodziewam się, że te dane, które będą objęte 
sprawozdaniem za 2018 r., niestety generalnie dla 
Sądu Najwyższego będą dużo gorsze z uwagi na 
zmiany ustrojowe, które były wprowadzane.

W sytuacji, gdy któryś z sądów powszechnych ma 
bardzo poważne braki kadrowe, wydaje mi się dosyć 
naturalne to, że w takim sądzie trudno opanować 
wpływ spraw i poprawić sprawność postępowania. 
W tym przypadku musimy jeszcze pamiętać o tym, 
że obciążenie sędziów pracą nie jest jednakowe. My 
zwykle posługujemy się jakimiś danymi uśrednio-

Senator Bogdan Klich:

Dziękuję, Panie Marszałku!
Panie Prezesie, jedne z najbardziej bulwersujących 

informacji docierających do nas, senatorów, dotyczą 
tego, jak bardzo rozminęły się skutki zmian w sądow-
nictwie z deklarowanymi powodami podejmowania 
tych zmian. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
argument, że trzeba przyśpieszenia w postępowa-
niach sądowych, i to w różnych dziedzinach, w róż-
nych częściach sądownictwa. A w tej chwili mamy 
pierwsze dane – te dane są cząstkowe – dotyczące 
tego, jak to wygląda w postępowaniach cywilnych, 
jak to wygląda w postępowaniach karnych, jak to 
wygląda w postępowaniach gospodarczych, wreszcie 
jak jest w kwestii ogłaszania upadłości firm. Mamy te 
szczątkowe dane dotyczące tempa, w którym wpisuje 
się, że tak powiem, niezbędne dane do ksiąg wieczy-
stych. Mówię o tym, podając taką kolejność dziedzin, 
w których te opóźnienia są największe. Najmniejsze 
są w postępowaniach cywilnych, największe w postę-
powaniach dotyczących obrotu gospodarczego oraz 
dotyczących ksiąg wieczystych. I np. – zaraz przejdę 
do pytania – w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie-
załatwionych spraw w roku 2015 było 5 tysięcy 919, 
w 2016 – już 6 tysięcy 362, a w roku 2017 – aż 8 ty-
sięcy 399, czyli nastąpił gigantyczny wzrost.

Często obciąża się państwa, tzn. Sąd Najwyższy, 
i to wszystko, co działo się wokół Sądu Najwyższego, 
odpowiedzialnością za to tak naprawdę wyhamowa-
nie, czasami nawet paraliż w postępowaniach sądo-
wych. Jak pan do tego by się odniósł? To po pierwsze.

A po drugie, czy mają państwo takie statystyki 
dotyczące całej Polski, a nie tylko te, które do nas 
docierają, tzn. z poszczególnych sądów okręgowych, 
o których w naszych okręgach wyborczych wiemy? 
Dziękuję bardzo.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Tymi danymi dysponuje Ministerstwo 

Sprawiedliwości i wydaje mi się, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości w tym momencie już wie dokład-
nie, jaka była sytuacja w całym sądownictwie po-
wszechnym w ubiegłym roku. Ja mogę się odwoływać 
ewentualnie też tylko do jakichś takich wycinkowych 
informacji, które raczej by wskazywały na to – przy-
najmniej takie są dane za pierwsze półrocze 2018 r., 
bo one były gdzieś tam publikowane przez prasę – że 
czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy się wydłu-
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(prezes D. Zawistowski) sprawozdania z działalności izby pracy, bo to należało 
do właściwości izby pracy, i trzeba by to było porów-
nać z danymi z poprzednich lat. Tak więc nie jestem 
w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale nie jest 
wykluczone, że liczba tych spraw, tych skarg rośnie. 
Jeżeli bowiem rośnie zaległość, wydłuża się przecięt-
ny czas rozpoznawania sprawy, to – wydaje mi się to 
dość naturalne – tych spraw powinno być więcej, a nie 
mniej. Ale to by należało zweryfikować. A obecnie, 
już od dłuższego czasu, te sprawy trafiają do właści-
wości izby kontroli nadzwyczajnej. To też jest nowo 
utworzona izba. Nie mam dokładnych informacji… 
Pan senator o to pytał, w odpowiedzi pisemnej będzie 
dokładnie wskazana liczba skarg. Nie wiem, wyda-
je mi się, że to będzie rząd pewnie 200–300 skarg. 
Ale w jakim okresie one wpłynęły i jak to wygląda 
w porównaniu ze stanem z lat ubiegłych, nie potrafię 
precyzyjnie w tej chwili powiedzieć.

Jeżeli chodzi o problem ustawy reprywatyzacyj-
nej, to ja tutaj chciałbym podkreślić taką zasad-
niczą kwestię, że te sprawy trafiały do sądów po-
wszechnych, a później, w konsekwencji, do Sądu 
Najwyższego, już po zakończeniu najistotniejszego 
etapu postępowania, które ma charakter administra-
cyjny. Bo o samych np. uprawnieniach… Tu mówi-
my głównie o gruntach warszawskich, które zostały 
upaństwowione. Mieliśmy do czynienia z taką sytu-
acją, że do wielu tych nieruchomości były zgłaszane 
roszczenia przez właścicieli albo spadkobierców tych 
właścicieli, a o możliwości albo braku możliwo-
ści zwrotu orzekano w trybie administracyjnym. 
Wielokrotnie decyzje administracyjne o odmowie 
przyznania użytkowania wieczystego były nawet po 
kilkudziesięciu latach wzruszane w postępowaniu 
administracyjnym. No i decyzja administracyjna 
stwierdzająca np. nieważność takiej decyzji dekre-
towej co do zasady jest źródłem szkody tych wła-
ścicieli albo ich spadkobierców. I sądy powszechne 
tak naprawdę miały za zadanie określenie właści-
wie wysokości odszkodowania. A kwestie związane 
z samym uprawnieniem do tych nieruchomości są 
rozstrzygane w trybie administracyjnym. Bo tutaj 
musimy pamiętać, że to jest istotne rozgranicze-
nie kompetencji. Tak więc tutaj rola sądownictwa 
powszechnego i Sądu Najwyższego z tego punk-
tu widzenia była ograniczona. Ona właściwie była 
związana ze skutkami wadliwości decyzji, które 
były wydawane w trybie administracyjnym.

Jeżeli chodzi o problematykę reprywatyzacji, to 
ona oczywiście jest dosyć szeroka, bo tam wchodzą 
w grę różne problemy. Oczywiście był problem wy-
kładni samych przepisów dekretu o gruntach war-
szawskich. Ale ta problematyka już funkcjonuje od 
wielu lat, tak więc tutaj trudno by mi było wskazać, 
poza tym cytowanym orzeczeniem składu 7 sędziów, 
jakąś szczególną kategorię tych spraw.

nymi, ale jest wielka różnica, jeśli chodzi o liczbę 
wpływających spraw do małego sądu rejonowego i np. 
do sądu rejonowego warszawskiego. Tutaj niestety 
mamy do czynienia z taką sytuacją, że w wielu są-
dach w sprawach cywilnych sędziowie mają w swo-
ich referatach w granicach 1 tysiąca spraw. A jeżeli 
ktoś ma 1 tysiąc spraw, musi się do nich przygotować 
i wyznaczyć posiedzenie, to można sobie zadać py-
tanie: kiedy on te sprawy może realnie załatwić? No, 
w takiej sytuacji trudno oczekiwać jakiejś efektyw-
ności w działaniu sądów. Tutaj mamy taką sytuację. 
Tymczasem działań ze strony odpowiedzialnych za to 
organów, które by poprawiły tę sytuację, ja specjalnie 
nie dostrzegam, poza takimi ogólnymi deklaracjami, 
że władze chciałyby ten stan poprawić.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, 2 pytania.
Jakimś wskaźnikiem skuteczności funkcjonowa-

nia sądów w odniesieniu do największej bolączki, 
jaką jest przewlekłość, jest liczba spraw, skarg zgło-
szonych do Sądu Najwyższego na przewlekłość po-
stępowania. Jak to wygląda w porównaniu do innych 
okresów? Gdyby pan prezes zechciał powiedzieć… 
Czy z punktu widzenia tego, co należy do zakresu 
państwa odpowiedzialności, widzicie to, co się dzieje 
w sądownictwie? Jak te statystyki wyglądają?

I druga kwestia. Sąd Najwyższy zajmował się 
kwestiami reprywatyzacyjnymi w Warszawie i z tego 
wynikały wnioski generalne. Czy mógłby pan tro-
szeczkę rozszerzyć tę kwestię? Pytam, bo to jest adre-
sowane także do parlamentu, więc jestem ciekaw, jak 
dokładnie Sąd Najwyższy w związku z konkretnymi 
sprawami ogólnie się do tego odniósł.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o liczbę skarg na przewlekłość po-

stępowania, to nie mogę odpowiedzialnie powie-
dzieć, czy ona w jakiś znaczący sposób wzrosła, 
dlatego że one nigdy nie należały do właściwości 
izby. Musiałbym w tej chwili sięgnąć do szczegółów 
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(prezes D. Zawistowski) się z wypowiedzią pana wiceministra sprawiedliwości 
Piebiaka, który powiedział, że nie ma różnicy między 
sędzią sądu rejonowego a sędzią Sądu Najwyższego.

Druga kwestia, która wiąże się z groźbą obniżenia 
jakości orzekania, to jest instytucja skargi nadzwy-
czajnej. Na razie tych skarg jest niewiele i nie wiemy, 
jak to się rozwinie, no ale w tych przypadkach w orze-
kaniu będą brać udział ławnicy, którzy, jak wiemy, 
w związku z orzekaniem na takim poziomie abstrak-
cyjności i w związku z nieznajomością przepisów 
prawa nie będą swoim działaniem jakoś szczególnie 
przykładać się do wysokiej jakości orzecznictwa. Jak 
pan ocenia te zagrożenia? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Prezesie, proszę.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o problem możliwości delegowania 

do Izby Dyscyplinarnej sędziów różnych szczebli, to 
ja już mówiłem, że Sąd Najwyższy korzystał z takiej 
możliwości, ale myśmy mieli taką praktykę, że zwra-
caliśmy się o takie delegacje w stosunku do sędziów 
sądów apelacyjnych, biorąc pod uwagę perspektywę 
awansową. Chodziło o to, żeby takich wyróżniają-
cych się sędziów poddać jeszcze pewnej rzeczywistej 
kontroli, jeżeli chodzi o pracę w Sądzie Najwyższym. 
To zawsze dotyczyło osób, które miały już bardzo po-
ważne doświadczenie zawodowe. Oczywiście sędzia 
sądu rejonowego to też jest sędzia, jak najbardziej, no 
ale doświadczenie i pewien status również decydują 
o tym, na jakiej on się znajduje pozycji. Tutaj może 
nawet nie chodzi tak bardzo o jakieś zastrzeżenia, 
np. co do kompetencji, bo zakładam, że każdy do-
brze przygotowany do zawodu sędzia poradzi sobie 
z każdą sprawą, tylko chodzi o pewną gwarancję kon-
stytucyjną. Mnie się wydaje, że to ma tutaj o wiele 
istotniejsze znaczenie. Chodzi o to, że każda strona, 
a więc również ktoś, kto jest uczestnikiem postępowa-
nia dyscyplinarnego, powinna mieć gwarancję prawa 
do sądu niezawisłego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
kompetencje ministra sprawiedliwości w stosunku 
do sędziów sądów powszechnych, których on nad-
zoruje, i jego własne uprawnienia w postępowaniu 
dyscyplinarnym, to można by mieć, moim zdaniem, 
zastrzeżenia natury ustrojowej. Generalnie mówiąc, 
tak to widzę, jeżeli chodzi o problem ewentualnego 
oddelegowania sędziów do Izby Dyscyplinarnej.

Przepraszam, jeszcze pan senator…
(Senator Sławomir Rybicki: Ławnicy…)
A, ławnicy. No, to jest kwestia zasadnicza i, można 

powiedzieć, fundamentalna, dlatego że… Wiemy, 

Konkluzja jest taka, że, jak mi się wydaje, sądy 
nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Tzn. 
zaskarżanie tych decyzji w trybie administracyjnym, 
a później próby dochodzenia odszkodowania to jest 
coś, co nie powinno być zasadniczym sposobem 
rozwiązania tego problemu. Dlatego m.in. w tym 
sprawozdaniu znalazło się takie stwierdzenie, że na-
leżałoby tutaj oczekiwać jakichś działań ze strony 
ustawodawcy. No bo ten tryb, który jest możliwy – 
tryb sądowy – nie jest satysfakcjonujący dla nikogo. 
Ani dla tych osób, które próbują na drodze sądowej 
uzyskać jakieś odszkodowanie, ani też dla Skarbu 
Państwa. Tak więc, jak mi się wydaje, jedynym roz-
sądnym rozwiązaniem byłaby tutaj jakaś reakcja ze 
strony ustawodawcy.

My mieliśmy taki dobry przykład z roszczeniami 
Zabużan. Tam była podobna sytuacja, przez wiele 
lat toczyło się bardzo dużo postępowań związanych 
z przyznaniem rekompensaty za utracone nierucho-
mości. I dopóki nie pojawiła się regulacja ustawowa, 
dopóty był to poważny problem dla sądownictwa. 
Dopiero pojawienie się odpowiednich przepisów 
tak naprawdę ten problem rozwiązało. Wydaje mi 
się więc, że w określonych sytuacjach sądy są ja-
kąś taką deską ratunku, ale one nigdy nie rozwiążą 
tego problemu, bo – jeszcze raz podkreślam – sądowi 
potrzebne jest stwierdzenie naruszenia prawa, czyli 
wadliwości decyzji administracyjnej, a to przecież 
nie zawsze da się stwierdzić. Jeżeli to nie nastąpi, to 
osoby, które utraciły własność, właściwie nie mają 
odpowiedniej drogi do tego, żeby dochodzić rosz-
czeń. Tu się pojawiają różne konstrukcje związane 
np. z zaniechaniem legislacyjnym ze strony ustawo-
dawcy i próbą dochodzenia odszkodowania z tego 
tytułu, ale to są bardzo złożone, trudne konstrukcje 
prawne. Wydaje mi się, że naprawdę jedynym sensow-
nym rozwiązaniem byłoby uchwalenie odpowiednich 
przepisów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Sławomir Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Prezesie, chciałbym pana zapytać o możli-

we, realne zagrożenia, jeśli chodzi o jakość orzekania 
przez Sąd Najwyższy, w kontekście deficytów kadro-
wych, a także powołania nowych izb, w szczególności 
Izby Dyscyplinarnej, do której mogą być delegowani 
sędziowie sądów rejonowych. Z całym szacunkiem 
dla sędziów sądów rejonowych, ale trudno zgodzić 
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(prezes D. Zawistowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Aleksander Pociej zadaje pytanie.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak się szczęśliwie składa, że mogę w całej roz-

ciągłości potwierdzić słowa pana prezesa. Też brałem 
udział w tych spotkaniach na temat potrzeby roz-
szerzenia katalogu spraw, gdzie w sądownictwie po-
wszechnym będą orzekać ławnicy, i rzeczywiście to 
jest postulat bardzo dobry, a niestety rządzący jakoś 
w tym kierunku w ogóle nie chcą pójść.

I moje pytanie. Była taka grupa, nie pamiętam ilu 
kandydatów do Sądu Najwyższego, którzy jeszcze 
przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa zostali 
pozytywnie zaopiniowani. Ich kandydatury zostały 
wysłane do pana prezydenta. I ta grupa przez 2 lata 
żyła w zawieszeniu, mimo iż Sąd Najwyższy miał 
już problemy dotyczące nieobsadzenia kilkunastu 
etatów. Czy panu prezesowi wiadomo, co się w tej 
sprawie… Czy zna pan tę sprawę i czy tam coś ruszy-
ło? Ja ostatnie informacje na ten temat miałem mniej 
więcej sprzed paru miesięcy.

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Ja tutaj mówiłem, że etaty nieobsadzone w Sądzie 

Najwyższym w 2017 r. pojawiły się w dosyć dużej 
liczbie. Teraz staram się przypomnieć sobie, jak to 
wyglądało, jeżeli chodzi o daty… Wydaje mi się, że 
postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa 
dotyczące 4 wolnych etatów do Izby Karnej chyba 
zakończyło się w maju 2017 r. i z tych 4 kandydatów 
prezydent powołał dotychczas 2 sędziów. No, mamy 
taką sytuację, że za chwilę upłyną 2 lata i co do 2 kan-
dydatur ciągle nie ma żadnej decyzji. 4 wolne etaty 
były też w przypadku Izby Cywilnej. Tutaj obsadza-
nie tych etatów odbywało się… Zgłaszanie kandyda-
tur i wyłanianie przez Krajową Radą Sądownictwa 
osób, które były przedstawione prezydentowi, nastą-
piło trochę później. Wydaje mi się, że w przypadku 
1 osoby do Izby Cywilnej to był mniej więcej lipiec, 
sierpień, w przypadku kolejnej osoby – chyba wrze-
sień… 2 kolejne osoby to był początek 2018 r. Z tych 
4 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radą 
Sądownictwa do powołania na stanowiska sędziów 
w Izbie Cywilnej dotychczas nie został powołany 
nikt. No i nie ma też żadnej decyzji prezydenta na 
„nie”, więc te osoby są w pewnym zawieszeniu.

W przypadku sędziów sytuacja jest trochę łatwiej-
sza, dlatego że chodzi o sędziów sądów apelacyj-
nych, którzy po prostu dalej pracują w swoich sądach. 

że Sąd Najwyższy jest, jak to się mówi ogólnie, 
przede wszystkim sądem prawa, a więc powinien 
oceniać prawidłowość wydania orzeczeń przez 
sądy, które wydały orzeczenia zaskarżone. I z tego 
punktu widzenia założenie, że udział ławników bę-
dzie dobrym rozwiązaniem… Ja nie mówię o Izbie 
Dyscyplinarnej, bo tutaj mamy procedurę karną 
i mamy coś przynajmniej podobnego w pierwszej 
instancji do orzekania sędziego z ławnikami. Moje 
zastrzeżenia dotyczą koncepcji udziału ławników 
w rozstrzyganiu skarg nadzwyczajnych, bo tutaj jed-
nak trzeba mieć pewną znajomość prawa, żeby oce-
nić, czy orzeczenie sądu, które było już prawomocne, 
jest jakoś tam ewidentnie sprzeczne ze standardami, 
np. konstytucyjnymi. Tutaj większe znaczenie ma 
jednak wiedza prawnicza. I wydaje mi się, że to 
jest rozwiązanie dość nietypowe, chyba nie bardzo 
byłbym nawet w stanie wskazać jakiś kraj, który 
korzysta z ławników w sądzie najwyższym, jeżeli 
chodzi o takie sprawy, które wymagają merytorycz-
nej oceny i znajomości prawa. Można tutaj się od-
wołać również do procedury naboru tych ławników. 
Ja widziałem fragmenty rozmów z kandydatami, oni 
właściwie nawet dość powszechnie deklarowali, że 
na prawie się specjalnie nie znają…

(Senator Sławomir Rybicki: Ale się douczą.)
Tam padały takie wypowiedzi, że „ewentualnie się 

douczę, jak zostanę ławnikiem”. Nie wiem więc, czy 
to z punktu widzenia ustrojowego jest rzeczywiście 
dobry pomysł.

Co do samej idei udziału ławników w sprawo-
waniu wymiaru sprawiedliwości nie mam zastrze-
żeń. Krajowa Rada Sądownictwa, kiedy byłem jej 
członkiem, organizowała nawet konferencje doty-
czące właśnie udziału obywateli w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym podkreślić, 
że nie chodzi w ogóle o kwestionowanie idei udziału 
obywateli. Jestem zdania, że można byłoby nawet 
rozszerzyć katalog spraw, w których rozstrzyganiu 
ludzie niemający wykształcenia prawniczego mo-
gliby uczestniczyć. Pamiętamy, że pojawiała się też 
kwestia dyskusji nad koncepcją sędziów pokoju… 
Mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście 
katalog tych spraw, w których ławnicy orzekają, jest 
bardzo wąski, można więc oczywiście o tym my-
śleć, bo to ma duże znaczenie, ponieważ wzmacnia 
zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości. Są 
takie badania międzynarodowe, obiektywne, które 
wskazują, że sądy są lepiej odbierane, jeżeli w fero-
waniu wyroków biorą udział obywatele, większe jest 
zaufanie do takiego sądu, i o takich rozwiązaniach 
można myśleć. Ale wydaje mi się, że koncepcja, żeby 
wprowadzać ławników do Sądu Najwyższego, akurat 
nie jest najlepszym pomysłem.
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(prezes D. Zawistowski) byłoby losowego przydzielania spraw, to polityczne 
obsadzanie stanowisk prezesów i wiceprezesów w są-
dach powszechnych oznaczałoby, że jesteśmy skazani 
na zależne politycznie sądy. Jak to jest z tym losowym 
przydzielaniem spraw? Dziękuję bardzo.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o sytuację pracowników admini-

stracyjnych we wszystkich sądach, to ona jest gene-
ralnie zła, podobnie jak innych pracowników sfery 
budżetowej, bo przez wiele lat wynagrodzenia były 
zamrożone i one obecnie rzeczywiście są, można 
powiedzieć, relatywnie niewielkie, np. w odniesie-
niu do średniej krajowej. I to oczywiście zniechęca 
niektórych pracowników do wykonywania tej pracy, 
która na pewno jest wymagająca i odpowiedzialna, 
a w niektórych sądach, tam gdzie wpływ spraw jest 
bardzo duży, wymaga też dużego nakładu pracy. Ona 
jest w ocenie tych osób nieodpowiednio wynagra-
dzana. Widzieliśmy protesty pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, którzy domagają się podwyżek płac. 
A więc wydaje mi się, że ten problem, nabrzmiały 
od dłuższego czasu, rzeczywiście powinien być już 
rozwiązany.

Jeżeli zaś chodzi o losowy przydział spraw, to 
muszę powiedzieć, że on nie funkcjonuje w Sądzie 
Najwyższym, więc nie mam bezpośredniej styczności 
z funkcjonowaniem tego systemu, ale ponieważ mam 
kontakty z sędziami różnych sądów i czytam gaze-
ty – gazety na ten temat również piszą – więc mogę 
powiedzieć, że są dość poważne zastrzeżenia co do 
funkcjonowania tego systemu, bo model przydzielania 
spraw nie jest do końca jasny, nie bardzo wiadomo, na 
jakiej zasadzie to się odbywa. Znajduje się to wszyst-
ko w dyspozycji ministra sprawiedliwości, który nie 
ujawnia, jaki jest mechanizm przydziału spraw. No, 
słyszy się, że są takie sytuacje, że sędziowie otrzy-
mują np. po kolei wiele spraw wielotomowych, a ich 
koledzy przez dłuższy czas nie losują żadnej sprawy. 
Jeżeli takie informacje się dość powszechnie słyszy, 
to wydaje się, że ten system nie działa dobrze.

Musimy też na pewno inaczej spojrzeć na ten pro-
blem, jeżeli chodzi o sąd pierwszej instancji – tam 
gdzie sąd orzeka jednoosobowo i tam gdzie mamy do 
czynienia ze składami wieloosobowymi. No bo tutaj 
są już dość czytelne informacje ze strony wydzia-
łów odwoławczych, że to im bardzo utrudnia pracę. 
Oczywiście jest tu też kwestia oceny samej idei, ale 
i wykonania tego pomysłu.

Wiem, że w przypadku przynajmniej 1 kandydata, 
który jest profesorem i prowadził kancelarię… On 
znalazł się w trudnej sytuacji, bo musiał zrezygnować 
ze swojej działalności radcowskiej czy adwokackiej 
i od ponad roku jest w tym zawieszeniu – nie może 
wykonywać swojego dotychczasowego zawodu, a jed-
nocześnie nie ma decyzji prezydenta co do jego losów. 
Tak że w tym przypadku sytuacja rzeczywiście jest 
szczególnie trudna. Jak mówię, z punktu widzenia 
potrzeb Sądu Najwyższego w sytuacji takiej, kiedy 
mamy dużą liczbę spraw pozostających do załatwie-
nia, brak decyzji o powołaniu tych osób powoduje, 
że one nie mogą pracować, a każdy sędzia, można 
powiedzieć, bardzo by się przydał z punktu widzenia 
potrzeb orzekania.

Sytuacja jest jeszcze o tyle złożona, że, jak już 
mówiłem wcześniej, w 2018 r. minister nie uwzględnił 
wniosków o delegowanie sędziów sądów apelacyj-
nych do orzekania czasowo w Sądzie Najwyższym. Ta 
luka kadrowa była szczególnie dotkliwa również m.in. 
z tego powodu, że ci sędziowie nie zostali powołani 
w takim, bym powiedział, zwyczajowo przyjętym 
terminie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Sędzio! Panie Prezesie! Tempo prac w są-

dach zależy oczywiście nie tylko od samego postę-
powania, od samych sędziów – zależy także od pra-
cy pracowników administracyjnych sądów. Wiemy 
o tym wszyscy, że w tym środowisku zarabia się bar-
dzo niewiele. Wiemy także o tym, że pracownicy ci 
posługują się technologiami informatycznymi, które 
wymagają przeszkolenia, a nie są odpowiednio prze-
szkalani, nie są odpowiednio przygotowywani przez 
tych, którzy te systemy informatyczne wprowadzają. 
I wreszcie, wiemy też o tym, że jest dużo odejść z tej 
grupy zawodowej. W związku z tym są wakaty i jest 
zbyt duże obciążenie pracą osób, które tam pozostały. 
Ja chciałbym zapytać o coś, co jest jednakowoż rzeczą 
fundamentalną dla obiektywizmu pracy polskiego 
sądownictwa, a co w dużym stopniu zależy właśnie 
od posługiwania się obsługiwaną technologią infor-
matyczną. Chodzi mianowicie o losowe przydzielanie 
spraw. Jak to jest z tym losowym przydzielaniem 
spraw w tej chwili? Czy ten system funkcjonuje, czy 
też nie? No i jakie są jego perspektywy? To jednak 
w sytuacji zamachu na niezależność sądownictwa 
ma jeszcze bardziej znaczący charakter, bo jeśli nie 
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(prezes D. Zawistowski) sy w stosunku do tych spraw będzie się też stosowało. 
Jest tam wiele ciekawych pomysłów, tylko obawiam 
się, że one będą kolejnym źródłem wydłużenia czasu 
rozpoznawania spraw w Sądzie Najwyższym.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator sekretarz.

Senator Rafał Ambroziak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałbym zadać pytanie do-

tyczące pytań prejudycjalnych skierowanych do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam 
Sąd Najwyższy podważa legalność czy pyta o legal-
ność wyboru członków, sędziów – członków Krajowej 
Rady Sądownictwa, czy wybór jest zgodny z konsty-
tucją i ze standardami europejskimi. 

Ja miałbym do pana takie pytanie, Panie Prezesie. 
Jak pan spróbowałby określić te standardy euro-
pejskie? Czy one są jednolite dla Krajowej Rady 
Sądownictwa chociażby w Europie? To jest dosyć 
poważny problem. Chyba zgodzi się pan ze mną, 
Panie Prezesie, że ustosunkowanie się do tych pytań 
będzie rodzić poważne skutki również dla innych 
państw. Przypomnę, że np. w portugalskiej radzie 
sądownictwa większości nie mają sędziowie, a hisz-
pańską radę sądownictwa wybiera parlament z 21 
członków, powołuje ją parlament. Tak więc będzie 
to jakby pewien wzorzec postępowania również dla 
europejskich rad sądownictwa. Dziękuję.

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

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Zgadzam się z takim stwierdzeniem, że to bę-

dzie być może jedno z ważniejszych orzeczeń, 
które może wydać Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, i że stoi on przed poważnym proble-
mem. Rzeczywiście systemy dotyczące powoływania 
sędziów w poszczególnych krajach nie są jednakowe, 
a w wielu krajach w ogóle nie ma rady sądownictwa. 
Ale standard europejski jest taki, że niezależnie od 
tego, jaki model funkcjonuje w określonym kraju, po-
winien on gwarantować niezależność sędziego w mo-
mencie, kiedy on zostanie powołany na stanowisko. 
I oczywiście wydaje mi się, że w tych kategoriach 
będzie oceniał te pytania Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Nie wykluczam również być może 

Nie mam szczegółowych informacji, więc trudno 
mi się wypowiedzieć. Mogę powiedzieć, że na pewno 
jest sporo poważnych zastrzeżeń co do funkcjono-
wania tego systemu. On zastąpił przydział spraw na 
zasadzie kolejności wpływu i generalnie sam w sobie 
jako system jest oczywiście o wiele bardziej skom-
plikowany.

Ale mogę powiedzieć, że dzisiaj ukazało się roz-
porządzenie prezydenta zmieniające Regulamin Sądu 
Najwyższego, gdzie wprowadzono bardzo istotną 
zmianę, jeżeli chodzi o sposób przydziału spraw sę-
dziom w Sądzie Najwyższym. Do tej pory mieliśmy 
taką regulację, że o terminach posiedzeń, o składach 
i o przydzielaniu spraw decydował prezes kierujący 
pracą izby. Teraz pojawia się taki zapis, że ma być 
tworzona alfabetyczna lista sędziów i sprawy mają 
być przydzielane według kolejności wpływu. Z tym 
że ja nie jestem w stanie w tej chwili przeanalizo-
wać do końca, jaki jest zamysł tego rozporządzenia, 
ale wydaje mi się, że to bardzo utrudni pracę Sądu 
Najwyższego, bo tam się mówi o wpływie spraw np. 
do Izby Cywilnej, a faktycznie sprawy wpływają we-
dług podziału terytorialnego do 5 wydziałów. Tak że 
nie bardzo nawet sobie wyobrażam, w jaki sposób 
od strony technicznej miałby nastąpić ten przydział 
i jak później te sprawy będą wyznaczane dla poszcze-
gólnych składów. Teraz o tym, jaka sprawa – tak to 
rozumiem – będzie rozpoznawana i kiedy, będzie 
decydował nie prezes, nie przewodniczący wydziału, 
tylko przewodniczący składu, a przewodniczącym 
składu ma być najstarszy w składzie sędzia, chyba 
że skład sobie wybierze innego przewodniczącego. 
Wydaje mi się, że to spowoduje bardzo poważne 
utrudnienia w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. 
Będziemy mieć jeszcze jeden bardzo poważny pro-
blem, dlatego że zasadnicza kategoria spraw, które 
rozpoznaje Sąd Najwyższy, np. w Izbie Cywilnej, 
obejmuje skargi kasacyjne i skargi na przewlekłość, 
które wymagają przedsądu, i tam w ogóle nie ma skła-
dów 3�osobowych. Tak że nie bardzo jestem w stanie 
sobie wyobrazić, jak to wszystko w rzeczywistości 
będzie funkcjonowało.

Oczywiście mogę tutaj powiedzieć, że ta zmiana 
nie była konsultowana w jakikolwiek sposób z Sądem 
Najwyższym, tak że jest to dla nas kompletne zasko-
czenie. Termin wejścia w życie tego rozporządze-
nia to 7 dni. Ten termin nie jest przesadnie długi, 
jeżeli chodzi o możliwość przeanalizowania tych 
przepisów i przygotowania się do ich stosowania. 
Prawdopodobnie nie da się wyznaczyć w tym termi-
nie spraw, które już wpłynęły, więc nie bardzo wiem, 
jak ten losowy przydział miałby działać w stosunku 
do tych spraw, które wpłynęły wcześniej, przed wej-
ściem w życie rozporządzenia, a przecież jego przepi-



37
73. posiedzenie Senatu w dniu 13 lutego 2019 r.
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017

(prezes D. Zawistowski) mi dyskutować. Ale wydaje mi się, że jeżeli określo-
ny model w określonym państwie funkcjonuje i jest 
regulacja konstytucyjna w tym zakresie, to trudno 
byłoby ją chyba tak z gruntu pominąć. Jednak, jak 
mówię, to jest tylko pewna spekulacja, dlatego że 
jesteśmy na takim etapie, że tak naprawdę wszystko 
jest w rękach Trybunału, a on na ten temat w ogóle się 
nie wypowiedział, poza tym, że stosunkowo szybko 
wyznaczył rozprawę, uważając sprawę za pilną.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Prezesie, ja mam do pana pytanie. Jeśli chodzi 

o pracowników Sądu Najwyższego, to czy stawki są 
takie same, ustalone jednolicie dla Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, czy może macie tu możliwość 
podejmowania autonomicznych decyzji?

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Trudno mi ściśle odpowiedzieć na to pytanie. 

Wydaje mi się, że one są inne, a przynajmniej poten-
cjalnie mogą być inne. Sąd Najwyższy ma własny bu-
dżet, a więc jest w innej sytuacji niż sądy powszechne. 
One mają wspólny budżet, który jest rozdysponowany 
właściwie przez ministra na poszczególne sądy. Sąd 
Najwyższy ma własny budżet, w ramach którego 
dysponuje środkami. Mogę jednak powiedzieć, że 
w Sądzie Najwyższym słychać ze strony pracowni-
ków takie głosy, że ich wynagrodzenia też od wielu 
lat się nie zmieniły, a jeśli się uwzględni np. poziom 
inflacji, właściwie można powiedzieć, że są realnie 
niższe. Asystenci sędziów w Sądzie Najwyższym 
przedstawili takie stanowisko, w którym powołują 
się na poziom wynagrodzeń asystentów w sądach 
powszechnych i wykazują, że mają niższe stawki 
niż asystenci w sądach powszechnych. Również ten 
problem w związku z tym by wymagał rozwiązania.

Wszystko właściwie jest uzależnione, albo może 
w dużej części, od poziomu środków budżetowych, 
które zostały przyznane. Ponieważ planowany budżet 
Sądu Najwyższego został dosyć mocno obcięty, wy-
daje mi się, że problemy będą. A wydatki budżeto-
we są jak gdyby ponadprzeciętne, dlatego że istnieje 
jeszcze konieczność właśnie jakichś działań organi-
zacyjnych związanych z utworzeniem tych 2 nowych 
izb w Sądzie Najwyższym. Tak więc sytuacja nie 
wygląda najlepiej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
A proszę mi powiedzieć, Panie Prezesie, jak wła-

śnie wygląda budżet. Jak wyglądał w 2017 r. w sto-
sunku do budżetu w 2016 r., jak wygląda w 2018 r. 

takiego stanowiska: jeżeli w danym państwie obowią-
zuje określony model, to Trybunał może powiedzieć, 
że ten właśnie model funkcjonujący w tym państwie 
powinien zagwarantować takie powołanie sędziego, 
żeby nie było później wątpliwości co do jego bez-
stronności. My tutaj mówimy o modelu jakby ustro-
jowym, który jest bardzo ważny, ale wydaje mi się, 
że Trybunał będzie brał pod uwagę ogólne wartości, 
które wiążą się z praworządnością, i z tego będzie 
wyprowadzał ewentualnie jakiś standard dotyczący 
powoływania sędziów czy jakieś elementy, które są 
niezbędne i muszą być zachowane. I to jest istotne 
w kontekście np. Karty Praw Podstawowych, gdzie 
mówi się, że sędzia, który zostanie powołany, ma 
gwarantować bezstronne rozpoznanie sprawy. Strona, 
która występuje przed sądem, powinna mieć poczu-
cie, że ten sędzia jest osobą niezawisłą. Wydaje mi 
się więc, że fundamentalną kwestią jest to, czy okre-
ślony sposób powoływania sędziów może wpływać 
na ocenę ich niezawisłej pozycji. Nie wykluczam, 
że w tym kontekście Trybunał się wypowie, być 
może tak będzie. Ale, jak mówię, to są tylko pewne 
spekulacje i przypuszczenia, dlatego że jesteśmy na 
takim etapie, że zostało zadane pytanie, zgłoszona 
jest pewna wątpliwość, a to, jaka będzie odpowiedź 
ze strony Trybunału, to jest już, jak mówię, kwestia 
decyzji samego Trybunału. My przecież nie wiemy 
nawet tego, czy Trybunał na wszystkie te pytania 
odpowie. Bo może uznać, że nie odpowie na nie albo 
może odpowiedzieć tylko częściowo. A jak będzie 
odpowiadał… Tak naprawdę dopiero z orzeczenia 
dowiemy się, jakie będzie stanowisko. Ja mówię tylko, 
że kwestia jest rzeczywiście bardzo skomplikowana, 
dlatego że nie ma tu jednolitego modelu. Ale możemy 
powiedzieć, że były już wypowiedzi ze strony orga-
nów Rady Europy czy Unii Europejskiej, że jeżeli 
dany kraj decyduje się na wprowadzenie określo-
nego modelu i według tego modelu w powoływaniu 
sędziów ma uczestniczyć jakiś organ niezależny, to 
standard wygląda w ten sposób: ten organ ma się 
składać przynajmniej w połowie z sędziów i powi-
nien gwarantować możliwość powołania sędziów bez 
jakiegokolwiek wpływu na to władzy wykonawczej 
i ustawodawczej. A więc pewien standard w tej spra-
wie istnieje, ale on istnieje w przypadku tych państw, 
które zdecydowały się powołać taki organ jak nasza 
Krajowa Rada Sądownictwa. A więc wydaje mi się, 
że teoretycznie odpowiedź może być też taka: jeżeli 
w określonym kraju taki model rady sądownictwa 
występuje, to sposób powołania członków tej rady 
sądownictwa powinien odpowiadać założonemu stan-
dardowi.

Czy TSUE odniesie się np. do regulacji konstytu-
cyjnej w jakikolwiek sposób? Na ten temat też trudno 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

Dziękuję, Panie Marszałku.)
Dziękuję bardzo.
Tak, a teraz… teraz…
(Głos z sali: Głosy w dyskusji.)
A, tak, oczywiście.
(Senator Aleksander Pociej: Chyba zawiesił się 

pan marszałek.)
(Wesołość na sali)
Informuję, że prezes Sądu Najwyższego, pan 

Dariusz Zawistowski, zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytanie senatora Zientarskiego.

Otwieram dyskusję.
Udzielam głosu sobie jako dyskutantowi.
Szanowny Panie Prezesie!
Dziękuję za bardzo wnikliwe odpowiedzi i taką 

całościową analizę roku 2017, za odpowiedzi na py-
tania, które dotyczyły lat następnych.

Sąd Najwyższy jest niezmiernie ważnym ustrojo-
wym elementem państwa. My mieliśmy przez dłuż-
szy czas, mniej więcej przez ponad 2 lata, możliwość 
zabierania głosu w sprawie Sądu Najwyższego, sytu-
acji, która się wytworzyła wokół Sądu Najwyższego, 
i w ogóle w sprawie sądownictwa, Krajowej Rady 
Sądownictwa. Część sprawozdania dotyczy tego 
okresu.

Chcę też powiedzieć, że dyskutowaliśmy tutaj 
8�krotnie nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym. 
I to mi zaczęło przypominać, mimo że sytuacja na-
prawdę była bardzo poważna i nadal jest poważna, 
chociaż to napięcie w związku z Sądem Najwyższym 
zelżało… Te 8�krotne propozycje ustaw poselskich, 
chociaż wiadomo, że to były ustawy rządowe, za-
częły mi przypominać zabawę w kotka i myszkę. 
Ta sytuacja niszczyła praworządność w Polsce. No 
a Sąd Najwyższy jest instytucją, która stoi na straży 
praworządności.

I chcę podziękować panu prezesowi, pani prezes 
i wszystkim sędziom Sądu Najwyższego za to, że cały 
czas staliście na straży praworządności i nie ugięli-
ście się przed oskarżeniami, działaniami, które były 
działaniami bezprawnymi, chociaż prowadzonymi 
w ramach działalności legislacyjnej. Bo przecież skró-
cenie poprzez odesłanie na emeryturę kadencji pre-
zesa Sądu Najwyższego, kadencji, która jest zapisana 
w konstytucji, przerwanie tej kadencji dla mnie, nie-
specjalisty, było oczywistym złamaniem konstytucji. 
I żadne wykrętne tłumaczenia tej sprawy nie mogły 
wyjaśnić. Tak więc chcę podziękować sędziom Sądu 
Najwyższego, ale i sędziom sądów powszechnych, że 
zabierali głos w tej sprawie, mimo że byli oskarżani, 
iż obrona praworządności i zabieranie w tej sprawie 
głosu jest działalnością polityczną.

Grudzień 2017 r. Decyzja o wysłaniu na emeryturę 
wszystkich sędziów, którzy ukończyli sześćdziesiąty 

w stosunku do budżetu poprzedniego roku i jak wy-
gląda w roku obecnym?

(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 
Bym musiał…)

Nie, nie…
(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 

…sięgnąć do jakichś danych, bo nie jestem w sta-
nie…)

Ale ogólnie mówiąc, zwiększa się czy się zmniej-
sza?

Prezes Sądu Najwyższego  
Dariusz Zawistowski:
Wydaje mi się, że generalnie się zwiększa, z tym 

że… Mogę powiedzieć, że zdecydowana większość 
wydatków w budżecie to są wydatki właśnie na płace 
sędziów i pracowników. One były chyba tak kalku-
lowane, o ile pamiętam, że to był wzrost o poziom 
inflacji, bo chyba takie było ogólne założenie. Tak 
więc jeżeli ten mechanizm jest tam powszechnie sto-
sowany, to to by wskazywało, że budżet musi nomi-
nalnie rosnąć. Ponieważ jednak już w poprzednim 
budżecie były planowane dodatkowe środki związane 
z utworzeniem tych 2 nowych izb, nie jestem w sta-
nie teraz odpowiedzialnie powiedzieć, czy np. jakieś 
wydatki rzeczowe są większe w tym planowanym czy 
przyjętym już budżecie na 2019 r., czy nie. Jednak 
o ile pamiętam, w pozycji dotyczącej zatrudnienia 
nowych asystentów i chyba członków Biura Studiów 
i Analiz nastąpiło ograniczenie budżetu o 9 milio-
nów zł. To będzie miało pewne znaczenie właśnie dla 
funkcjonowania przynajmniej części pracowników. 
Bo tutaj trzeba by podkreślić, że w ustawie po raz 
pierwszy znalazł się taki zapis, że asystent może być 
przydzielony tylko do 1 sędziego. Zatem założenie 
powinno być takie, że w takim razie każdy sędzia 
powinien mieć asystenta jakby na swoje potrzeby, 
a realia są takie, że asystentów jest jednak dużo mniej 
niż sędziów. Tak więc wydaje mi się, że przy takiej 
regulacji ustawowej powinny być środki, które po-
zwolą na zwiększenie liczby asystentów.

Obecnie ten budżet jest analizowany pod kątem 
możliwości finansowych Sądu Najwyższego, bo zo-
stał stosunkowo niedawno przyjęty, więc trudno by 
mi było powiedzieć, jakie konkretnie są planowane 
działania. Za chwilę pewnie jakieś propozycje się 
pojawią i być może da się wygospodarować część 
środków na podwyżkę płac dla pracowników admi-
nistracyjnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) dzenie ministra sprawiedliwości o zasadzie kolejno-
ści przydziału spraw w Sądzie Najwyższym, które 
w ogóle nie było konsultowane z Sądem Najwyższym 
i które wywołuje wiele pytań bez odpowiedzi.

Ja się zgadzam z panem prezesem, że w sytuacji, 
kiedy będziecie musieli to zastosować, opóźni to spra-
wę i będzie musiało być dodatkowo wyjaśniane. No, 
może minister zmieni to rozporządzenie.

(Głos z sali: Prezydent.)
Aha, prezydent. No, może prezydent zmieni to 

rozporządzenie. A może będziecie musieli to jakoś 
regulować własnymi uchwałami. W każdym razie nie 
można dopuścić do tego, żeby to, co miało poprawić 
sytuację i, jak rozumiem, usunąć pewne zarzuty doty-
czące stronniczości, spowodowało, że Sąd Najwyższy 
zostanie zablokowany.

Panie Prezesie, chcę powiedzieć, że dzięki sę-
dziom Sądu Najwyższego jesteśmy nadal w państwie, 
w którym możemy mieć wątpliwości co do prawo-
rządności, ale które nadal jest praworządne, i to Sąd 
Najwyższy stoi na straży tej praworządności. Tak 
więc na zakończenie jeszcze raz chcę podziękować. 
Chcę też powiedzieć, że jest pewna satysfakcja, i to 
jest również wasza satysfakcja, związana z tym, że 
rząd musiał się wycofać ze zmian, które niszczyły 
Sąd Najwyższy. Ta sytuacja, w której ostatnia zmia-
na ustawy likwiduje wszystkie poprzednie zmiany 
i przywraca stan poprzedni, jak myślę, dla nas wszyst-
kich jest prawdziwą satysfakcją. (Oklaski)

Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Problem orzecznictwa, pozycji ustrojowej Sądu 

Najwyższego to temat rzeka, można by wiele na 
ten temat mówić. Ja oczywiście przyłączam się 
do słów uznania, wielkiego uznania, i składam na 
ręce pana prezesa podziękowania dla sędziów Sądu 
Najwyższego, a także dla sędziów sądów powszech-
nych. No, przecież istnieje nadzór judykacyjny i Sąd 
Najwyższy jest na szczycie sądownictwa.

Wiele słów zostało powiedzianych na tej sali, z tej 
mównicy, w kwestii Sądu Najwyższego. To był ma-
raton. Przedstawialiśmy argumenty, za którymi stały 
poważne ekspertyzy uniwersyteckie wybitnych kon-
stytucjonalistów i Komisji Weneckiej. Widzieliśmy 
zupełne ignorowanie wszelkich autorytetów przez 
przedstawicieli rządu, którzy referowali to w imieniu 
grupy posłów. Oni mówili: to nie jest nasz projekt, 
no ale my go popieramy, w związku z tym będzie-
my go tutaj przedstawiać i bronić. Właściwie z szy-
derczym śmiechem zwracano się do nas podczas 
późniejszych posiedzeń komisji. W momencie, kie-
dyśmy konsekwentnie mówili, że pierwsza prezes 

piąty rok życia, w tym prezesa Sądu Najwyższego, 
w sposób oczywisty spowodowała dezorganizację 
tego sądu, powodowała poderwanie zaufania do tego 
sądu – wszyscy się zastanawialiśmy, czy jest prezes 
urzędująca, czy jest pełniący obowiązki. Tego typu 
dyskusja, tego typu wątpliwości podnoszone przez 
władzę wykonawczą, także przez prezydenta, podwa-
żały w ogóle zaufanie do systemu prawnego. Dobrze, 
żeście się nie ugięli, mimo że to były działania i praw-
ne, i medialne. Jeżelibyście się ugięli, tobyśmy byli 
w zupełnie innej sytuacji – Sąd Najwyższy przestałby 
być sądem niezależnym, a sędziowie straciliby nie-
zawisłość. Jeżeli się raz cofniemy, jeżeli sędziowie 
raz się cofną w takiej sytuacji, to wiadomo, że tej 
niezawisłości już nie odzyskają.

Panie Prezesie, chcę powiedzieć, że ta sytu-
acja spowodowała, że w roku 2018, jak pan mó-
wił, zaległości w pana izbie zwiększyły się o 50%. 
Sytuacja, w której nie są powoływani sędziowie Sądu 
Najwyższego, a takich przypadków jest kilka, w któ-
rej prezydent nie decyduje, nie wskazuje, czy powoła 
tych sędziów… Wskazuje, że nie ma tam jakichś ter-
minów zawitych. No dobrze, nie ma terminów zawi-
tych, ale jest zwyczaj, jest uzus prawny. Jeżeli jest 
zapis, że się powołuje… Owszem, można zapisać, 
że się powołuje natychmiast albo że się powołuje… 
Jest zapis prawny, że się powołuje, a to oznacza, że 
robi się to w takim czasie, co do którego nie będzie 
podejrzenia o nadmierne zwlekanie, o sabotowanie. 
W sądach powszechnych jest w tej chwili 800 nie-
obsadzonych miejsc, wakatów. Sądy powszechne 
wydłużyły rozpatrywanie spraw, wydłużył się czas 
rozpatrywania spraw, a to jest podstawa funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości, czyli, inaczej, oceny 
przez społeczeństwo, czy ten wymiar sprawiedliwo-
ści funkcjonuje dobrze, czy funkcjonuje źle. Jeżeli 
następuje przeciąganie spraw, a przeciąganie to jest 
spowodowane wakatami, nieobsadzeniem miejsc… 
No, ktoś jest za to odpowiedzialny i to nie jest tak, że 
odpowiedzialność jest tylko teoretyczna.

W sprawozdaniu pisze się też, że materia, którą 
rozpatruje Sąd Najwyższy, wynika często ze złej jako-
ści tworzonego prawa, że zmiana tego prawa ma czę-
sto charakter prowizoryczny i daleki od profesjona-
lizmu. Eliminowanie niskiej jakości prawa powinno 
następować przede wszystkim przez jego rozważną 
i precyzyjną nowelizację dokonywaną z poszanowa-
niem podstawowych reguł techniki prawodawczej 
i techniki legislacyjnej. To jest to, o czym wielokrot-
nie mówiliśmy, a co dotyczy ustaw jednodniowych, 
ustaw nocnych. Zwracaliśmy uwagę, że jest to niedo-
puszczalna praktyka, która powoduje, że uchwalamy 
w tej Izbie prawo kulawe, niedookreślone. A do tego 
jeszcze rozporządzenia… No, choćby to rozporzą-
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(senator P. Zientarski) a w 2017… To nie jest tylko uderzenie w możliwość, 
w sprawność działania Sądu Najwyższego, ale także 
podważenie normalnej kariery i właśnie weryfikacji 
kariery przez niezależną Krajową Radę Sądownictwa. 
No ale wyście wprowadzili taką Krajową Radę 
Sądownictwa, powołaną przez ministra, która bę-
dzie czy jest po prostu jego instrumentem. Trudno tu 
mówić o niezależności. To jest dla każdego sprawa 
oczywista. Tak jest i zawsze będziemy tak mówić. 
I myślę, że to niedługo się skończy.

Kwestia izb, proszę państwa, chociażby izby skarg. 
Słyszeliśmy, co powiedział pan prezes. W tej izbie jest 
20 sędziów, a nie rozpoznano… No, rozpoznano 1 czy 
2 sprawy. Wpłynęło kilka spraw, podczas gdy inni mają 
po kilkadziesiąt spraw w decernacie. Proszę państwa, 
jak może normalnie działać Sąd Najwyższy? Już nie 
mówię o tym, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej zara-
biają o 40% więcej niż wybitni przedstawiciele nauk 
i prawa zasiadający w Izbie Cywilnej, w Izbie Karnej, 
którzy szli normalną drogą kariery, a nie z poparciem 
politycznym. Poparcie polityczne dyskredytuje sędzie-
go. To dla wszystkich powinno być oczywiste. I co, 
ta izba ma rozpoznawać postępowania dyscyplinarne 
w stosunku do adwokatów? Pamiętam, bo uczestni-
czyłem w tym czasie, w stanie wojennym, kiedy wielu 
adwokatów, m.in. także śp. Jan Olszewski czy Siła�
Nowicki, broniąc w tym czasie bardzo odważnie… 
No, nie mieli postępowania dyscyplinarnego w stanie 
wojennym. Takie są fakty. Tak że pewne wnioski, pro-
szę państwa, same się nasuwają.

Uważam, że Sąd Najwyższy – tak jak powiedział 
tutaj przed chwilą marszałek Borusewicz – stanął na 
wysokości zadania. Pokazał wzorzec niezależności 
sędziowskiej. Bez niezależności sędziowskiej nie bę-
dzie niezawisłości, bez niezawisłości nie ma prawa 
do sądu, a bez prawa do sądu nie ma praworządności.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Oczywiście muszę się dołączyć do tych słów mo-

ich kolegów, do podziękowań dla wszystkich sędziów 
za to, że pomimo takiego zorganizowanego szczu-
cia, porównywalnego do tego, co doprowadziło do 
tragedii w Gdańsku, wyście się nie ugięli. Szkody, 
które to szczucie wyrządziło, będziemy odrabiać la-
tami, ponieważ przedstawianie trzeciej władzy w tym 

Sądu Najwyższego w dalszym ciągu jest pierwszym 
prezesem Sądu Najwyższego, był śmiech, był uśmiech 
szyderczy. Śmieje się ten, kto się śmieje ostatni.

I co? I wprowadziliście ustawę, na mocy której to 
wyrzucenie sędziów uznano za niebyłe. Zresztą to jest 
zupełnie zbędna sytuacja, tak jak powiedział przed 
chwilą pan prezes. Ona rodzi komplikacje związane 
z odprawami itd., itd. Nie mówię już o tym, że orze-
czenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
potwierdzone później, zresztą podobnie jak to za-
bezpieczenie, było jednoznaczne i stanowiło… To 
mówią specjaliści od prawa. Nie minister sprawiedli-
wości i jego, że tak powiem, otoczenie, ale poważni 
specjaliści mówią, że to ma charakter samodzielnej 
podstawy prawnej.

No, jesteśmy w Europie. Już czas, żeby wreszcie 
się z tym oswoić. Dlatego dziękuję bardzo za to, co po-
wiedział w sprawozdaniu pan prezes. Otóż w 2017 r. 
wstąpiliście… To nie są tylko krajowe czy europejskie 
instytucje, ale również instytucje związane z pyta-
niami prejudycjalnymi. Przypominamy, że w 2017 r. 
o czym tutaj mówił pan prezes… To jest rzeczą nor-
malną. Mało tego, to jest obowiązek sędziego. Jeśli ma 
wątpliwości, musi się z takim pytaniem zwrócić do 
sądu europejskiego – europejskiego, a więc własnego, 
bo jesteśmy w Europie. Należy to przypomnieć.

I dlatego też myśmy nie mieli wątpliwości. To 
wyście… Mówię do drugiej strony, do senatorów 
PiS, w ogóle do tych wszystkich, którzy podpisa-
li się pod tymi haniebnymi propozycjami. Myśmy 
nie mieli wątpliwości, że te rozstrzygnięcia są nie-
zgodne z konstytucją. Nasza konstytucja wyraźnie 
mówi, jak powinna być skonstruowana Krajowa Rada 
Sądownictwa, która przecież ma zagwarantować nie-
zależność sądów. No, jeśli nie dopełniliście nawet 
obowiązku wynikającego z własnego prawa, które 
sami stworzyliście – obowiązku, by przedstawić oso-
by, które podpisały się pod wnioskami kandydatów 
– to o czym tutaj mówić, proszę państwa? To nawet 
własnego prawa, które wymyśliliście… Nie można 
było, że tak powiem, sprawdzić tego formalnie, boście 
po prostu schowali tych sędziów.

Kwestia, o której była mowa w sprawozdaniu, 
kwestia delegowania sędziów. Bardzo ważna sprawa. 
Proszę zauważyć, że delegacja w normalnym sądow-
nictwie to była forma postępowania, pokonywania 
stopni w karierze sędziowskiej. A więc wpierw sędzia 
rejonowy wydelegowany do sądu okręgowego spraw-
dzał się, zyskiwał dobrą opinię i przechodził do sądu 
okręgowego, potem był delegowany, jeśli się wybijał, 
do sądu apelacyjnego, a później najlepsi z apelacyj-
nego byli delegowani do Sądu Najwyższego, spraw-
dzali się i otrzymywali nominację. To była normalna 
kariera. Zostało to zablokowane. W 2018 r. totalnie, 
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(senator A. Pociej) jak na taką instytucję, jak na taką rewolucję i jak na 
taki bałagan, jaki był w Trybunale Konstytucyjnym. 
Kiedy przyszła? Ze sprawozdaniem za rok 2017 przy-
chodzi teraz i przypadkowo, z jakiegoś powodu mu-
simy poczekać do marca, żeby z nią porozmawiać, 
ponieważ no… nie ma czasu dla Senatu ani dziś, ani 
jutro. To jest ogrom bałaganu, który będzie nam się 
odbijał czkawką przez kolejne długie lata.

Mówił pan senator Zientarski o tym podśmiewaniu 
się na zasadzie: czy pani prezes Gersdorf jest preze-
sem, czy nie jest? Ha, ha, ha, nie jest. Trzeba było… 
Oczywiście nas, Polaków, nie ma co słuchać. To mu-
siała powiedzieć Europa – jak kiedyś Rzym, Roma 
locuta causa finita – posłuchaliście, nasi decydenci 
posłuchali dopiero wtedy, gdy Europa coś powiedzia-
ła. Tak że – to już w kontekście wstawania z kolan 
– gratulacje. Jest to wspaniałe powstanie z kolan.

I zobaczycie państwo, że identyczna sprawa będzie 
z tym podśmiewaniem się z tego, co my mówimy 
o sędziach dublerach w Trybunale Konstytucyjnym. 
Będzie dokładnie tak samo. Trzeba będzie odwracać 
orzeczenia wydawane przez lata, w których wydawa-
niu oni brali udział, nawet jeżeli one są dobre i zgodne 
z porządkiem prawnym.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
A mogę skorzystać z 5 minut?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Następnym…)
Z tych dodatkowych.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nikt już poza 

panem senatorem się nie zapisał, więc proszę bardzo.)
Dosłownie 2 zdania, chciałbym dokończyć.
Każdy z nas na tej sali ponosi odpowiedzialność 

za to, jak i za czym głosował, i wiem, że na końcu nie 
ma tej… Gdybyście państwo tak grzebali w prawie 
budowlanym, w inżynierii…

(Senator Bogdan Borusewicz: Budynek spadłby 
na łeb.)

…to na koniec byłoby łatwo to stwierdzić i tak jak 
w „Greku Zorbie” zatańczyć i powiedzieć: szefie, jaka 
piękna katastrofa. Tu, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś 
otrzeźwienia i wyhamowania tego psucia, na łeb za-
wali nam się naprawdę cały ustrój i państwo. I to jest 
wielka odpowiedzialność, którą bierzecie państwo na 
siebie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes Sądu Najwyższego chciałby jesz-

cze zabrać głos i ustosunkować się do wypowiedzi 
dyskutantów?

(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 
Nie.)

Nie zamierza pan? Dziękuję.

świetle wśród obywateli mniej biegłych w ocenianiu 
rzeczywistości musiało doprowadzić do takiego po-
czucia, że jesteście grupą ludzi, która nie powinna 
się znaleźć tam, gdzie się znalazła. Oczywiście to 
kłamstwo. I za to, że wytrzymaliście, należy wam 
się olbrzymi szacunek.

3 lata zabawy Prawa i Sprawiedliwości z wymiarem 
sprawiedliwości i to sprawozdanie, którego wysłuchali-
śmy dzisiaj, to jest porażające. Mam takie wrażenie, że 
gdy słuchaliśmy tych frazesów, którymi kolejni mini-
strowie sprawiedliwości przychodzący tutaj uzasadnić 
swoje wolty dotyczące Sądu Najwyższego, Krajowej 
Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego… 
Ja tam nie widziałem ani razu oprócz tych frazesów 
żadnego przemyślenia dotyczącego istoty problemu, 
bo ten problem oczywiście istnieje, problem drożności 
wymiaru sprawiedliwości i takiego jego działania, żeby 
obywatel miał poczucie sprawiedliwości. Oczywiście 
wiemy, że do końca nie jest to możliwe, bo w sądzie 
zawsze mamy 2 strony i zawsze jest tak, że jedna wy-
grywa, a wtedy automatycznie druga strona twierdzi, 
że sprawiedliwości nie ma. Ale oczywiście były ob-
szary, w których można było działać lepiej.

Ani jedna z tych reform, ani jedna, nie była nakie-
rowana na zwykłego człowieka. Były one nakierowa-
ne na przejęcie jedynego obszaru, który nie był pod 
partyjną kontrolą. I to, że było to psucie, a nie napra-
wianie prawa, jest dla nas dzisiaj, było cały czas… Ale 
teraz powoli nam się wszystko ukazuje, jak na tacy. 
Trzeba na to popatrzeć całościowo. Od 3 lat w tej Izbie 
jest taki oto zwyczaj, że pracujemy nocą, że dostajemy 
ustawy ustrojowe, które wywracają dotychczasowy 
porządek, które robią bałagan. My je dostajemy na 
parę godzin przed uchwaleniem. Nie mamy czasu 
na to, żeby się nad nimi zastanowić. Bardzo często 
nie mieliśmy nawet możliwości uzyskania naszych 
wewnętrznych opinii, a tego typu zmiany, zmiany 
ustrojowe wymagają czasami opinii popartych la-
tami pracy takiego ciała jak np. Rada Legislacyjna. 
Tego tu w ogóle nie było. A konsekwencją tego były 
zmiany, siedmiokrotnie zmieniano ustawę o Sądzie 
Najwyższym i przychodzili ci sami ministrowie, przy-
chodzili z tymi samymi pomysłami, które odrzucali 
wcześniej. Zero jakiejkolwiek refleksji. Kompletne 
zdemolowanie Krajowej Rady Prokuratorów. To jest 
organ już kompletnie fasadowy, który zebrał się, nie 
wiem, może 6 razy. Krajowa Rada Sądownictwa…

Mówiłem dzisiaj, a właściwie pytałem pana pre-
zesa o termin, bo ja uważam, że to nie jest przy-
padkowe, Panie Prezesie, że dopiero w 2019 r. ma 
pan możliwość mówić o bolączkach roku 2017. To 
jest skandal! I to jest skandal, który w 100% został 
wyprodukowany w tej Izbie. Przyszła wczoraj pani 
prezes Przyłębska ze skandalicznym sprawozdaniem 
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Komunikaty

(wicemarszałek M. Seweryński)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 47)

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy 
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw odbędzie się 14 lutego 2019 r. w sali 
nr 182 o godzinie 8.30.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
podczas debaty na siedemdziesiątym trzecim po-
siedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska odbędzie się 
dziś w sali nr 217, 15 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę w obradach do jutra, do go-

dziny 9.00.

(Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski: 
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że na pytania, które 
zostały zadane, starałem się odpowiedzieć na bieżąco.)

Dziękuję prezesowi Sądu Najwyższego, panu 
Dariuszowi Zawistowskiemu, za przedstawienie in-
formacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Marek Pęk:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone 

pierwszemu czytaniu projektu uchwały upamiętnia-
jącej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019) odbędzie się 
dziś, 20 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, 
w sali nr 217.



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

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady. Proszę o zajęcie miejsc.
(Głos z sali: Ciii… Zaczynamy.)
Panie i Panowie Senatorowie, proponuję uzupeł-

nienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie pro-
jektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego 
– Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
(1930–2019) – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
ostatniego porządku obrad.

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

Nie widzę sprzeciwu. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji ku-
rateli sądowej.

Pragnę bardzo serdecznie powitać obecnego 
na posiedzeniu przewodniczącego Krajowej Rady 
Kuratorów, pana Grzegorza Kozerę, oraz pozostałych 
gości.

Witamy bardzo serdecznie pana przewodniczą-
cego. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej i zawarty jest w druku nr 1065, a spra-
wozdanie – w druku nr 1065 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Ryszarda Majera, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Drodzy 

Goście!

W imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej mam przy-
jemność przedstawić propozycję przyjęcia uchwały 
w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji ku-
rateli sądowej.

Kuratorzy sądowi to grupa zawodowa, którą two-
rzy obecnie 5 tysięcy 200 kuratorów zawodowych 
oraz ok. 20 tysięcy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo, 

Panie Senatorze. Bardzo proszę o ciszę, Szanowni 
Państwo. Proszę bardzo.)

…kuratorów społecznych. Z punktu widzenia spo-
łeczeństwa i państwa polskiego kuratorzy sądowi 
wykonują bardzo ważne zadania, a ich praca skutkuje 
spadkiem przestępczości, niewydolności opiekuńczo-
-wychowawczej polskich rodzin oraz ograniczeniem 
obszarów dysfunkcji społecznych zarówno w sensie 
indywidualnym, jak i globalnym. Bardzo ważnym za-
daniem kuratorów sądowych, zadaniem o charakterze 
diagnostycznym, jest przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, które służą pomocą w podejmo-
waniu przez sąd lub inny uprawniony organ decyzji 
procesowych. Ta grupa zawodowa realizuje ponad 
0,5 miliona takich wywiadów rocznie. Kuratorzy są-
dowi, wykonując swoje obowiązki, docierają w ciągu 
roku do ponad miliona środowisk, w których wy-
konują swe czynności służbowe, przy czym są to 
środowiska bardzo zróżnicowane, bardzo trudne, co 
powoduje, że praca kuratorów wiąże się ze szczegól-
nym ryzykiem.

Warto przypomnieć, że kuratorzy sądowi wyko-
nują zawód zaufania publicznego. Ich praca przynosi 
wymierne efekty. Jako przykład może posłużyć kara 
ograniczenia wolności i praca społecznie użytecz-
na. Dzięki tej grupie zawodowej tylko w 2017 r. na 
rzecz lokalnych społeczności przez osoby skazane lub 
ukarane została wykonana praca o wartości ponad 
108 milionów zł.

Wysoka Izbo, 7 lutego minęło 100 lat od podpi-
sania przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 
dekretu, na mocy którego doszło do powołania sta-
łych opiekunów sądowych. Po 10 latach funkcjono-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

(senator sprawozdawca R. Majer)

wania przekształcono ich w kuratorów nieletnich. 
Wspomniany jubileusz stanowi niepowtarzalną 
okazję do podziękowania wszystkim osobom, któ-
re przez te lata z ogromnym poświęceniem pełniły 
funkcję kuratora sądowego i poprzez wykonywaną 
pracę wspomagały proces wychowywania i resocja-
lizacji ogromnej liczby osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

Jestem przekonany, że Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej jako wyższa izba parlamentu jest szczególnie 
predystynowany do przyjęcia takiej uchwały. Dlatego 
też Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
podjęła taką inicjatywę, która została pozytywnie za-
opiniowana przez Komisję Ustawodawczą. W imieniu 
wnioskodawców proszę o przyjęcie uchwały w zapro-
ponowanym kształcie.

Pozwolę sobie teraz odczytać projekt uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 100. 

rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli są-
dowej.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dnia 7 lutego 
1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich 
w Warszawie, Łodzi i Lublinie. Przy tych sądach utwo-
rzono też urząd stałych opiekunów sądowych, którzy 
po 10 latach funkcjonowania zostali przemianowani na 
kuratorów nieletnich. W ten sposób doszło w Polsce do 
ukształtowania instytucji kurateli sądowej.

Proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości 
był w naszej historii okresem szczególnie trudnym, 
gdyż nie tylko trwała odbudowa funkcji, które musi 
pełnić każde państwo, ale też przez kilka lat byli-
śmy zmuszeni prowadzić walki o kształt jego gra-
nic. Nadto powstające państwo polskie musiało się 
zmierzyć z wieloma problemami ekonomicznymi, 
organizacyjnymi czy społecznymi. Jednym z nich 
była przestępczość nieletnich, której wzrost był kon-
sekwencją działań wojennych. To, co zasługuje na 
szczególną pochwałę, to fakt, iż ówczesne władze, 
starając się przeciwdziałać problemowi, sięgnęły po 
najlepsze światowe rozwiązania, czyli wyspecjali-
zowane sądy zajmujące się nieletnimi i instytucję 
kurateli sądowej.

Po pierwszym dynamicznym okresie rozwoju 
instytucji kurateli sądowej w Polsce, w latach trzy-
dziestych XX wieku nastąpił regres, co wynikało 
przede wszystkim z trudności gospodarczych pań-
stwa polskiego. Po II wojnie światowej kuratelę są-
dową zaczęto odbudowywać i rozwijać. Początkowo 
opierano się wyłącznie na kuratorach społecznych, 
aby z czasem reaktywować także kuratelę zawodową. 
Doświadczenia funkcjonowania tej instytucji były 
na tyle obiecujące, iż kuratorom sądowym zaczęto 
powierzać kolejne zadania. Doszło do ukształtowania 
dwóch specjalizacji kuratorskich: kuratora rodzinne-

go, który zajmuje się wykonywaniem orzeczeń doty-
czących spraw rodzinnych i nieletnich, oraz kuratora 
dla dorosłych, który zajmuje się wykonywaniem orze-
czeń w sprawach karnych.

Przełomowym wydarzeniem w funkcjonowaniu 
tej instytucji było uchwalenie 27 lipca 2001 r. usta-
wy o kuratorach sądowych. Doprowadziła ona do 
ukształtowania się w Polsce nowoczesnego modelu 
kurateli sądowej. Został on oparty na czytelnym 
zdefiniowaniu roli kuratora, któremu powierzono 
wykonywanie zadań wychowawczo�resocjalizacyj-
nych, diagnostycznych, profilaktycznych i kontrol-
nych. Prawidłowej realizacji tych zadań sprzyjają: 
odrębna struktura organizacyjna, przyznanie ku-
ratorom wielu uprawnień władczych (zaliczenie 
kuratorów dla dorosłych do organów postępowania 
wykonawczego) i zaliczenie ich do zawodów zaufa-
nia publicznego.

Należy uznać, iż ten model się sprawdził, jednak 
upływ czasu wskazuje też na potrzebę dokonania 
jego modyfikacji poprzez wyraźne ustawowe okre-
ślenie roli kuratora rodzinnego w postępowaniu 
wykonawczym, zapewnienie kuratorom odpowied-
nich warunków pracy, w tym w szczególności ob-
sługi biurowej, wprowadzenie rozwiązań zwiększa-
jących ich bezpieczeństwo w czasie wykonywania 
zadań w środowisku podopiecznych.

Należy uznać, iż model ten jest korzystny z punku 
widzenia państwa i społeczeństwa, dlatego powinien 
być popierany i rozwijany.

Kuratorzy sądowi są służbą, która od wielu lat 
w istotny sposób korzystnie wpływa na bezpieczeń-
stwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, 
ograniczenie patologii społecznych i demoraliza-
cji nieletnich. W 100-lecie istnienia tego zawodu 
w Polsce Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
uznanie kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę 
w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu.

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

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy, który jest również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję i o zabranie głosu poproszę 

pana senatora Piotra Zientarskiego.
Proszę bardzo.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Państwo Przewodniczący! 
Wysoka Izbo!

Cieszę się, jako adwokat z wieloletnim stażem, 
a także były przewodniczący Komisji Ustawodawczej, 
i chciałbym serdecznie podziękować środowisku ku-
ratorskiemu. Dzisiaj jest na sali były przewodniczący, 
pan Andrzej Bartoszewicz, który przez wiele, wie-
le lat wspierał Komisję Ustawodawczą swoim do-
świadczeniem nie tylko w kwestiach dotyczących 
kuratorów, ale ogólnie, szerzej, bo także jeśli chodzi 
o postępowania karne, cywilne, w których zachodziła 
potrzeba ustanowienia kuratora.

To jest bardzo ważna instytucja, służebna, jeśli 
chodzi o wymiar sprawiedliwości. Rzeczywiście 
bez kuratora, takiego kuratora, który naprawdę jest 
zaangażowany… No, to jest bardzo ciężka praca, 
bo kurator często wchodzi w środowiska krymino-
genne, w środowiska patologiczne, z biciem serca, 
bo nie wie, co go tam spotka. Często te środowiska 
traktują go jak intruza, a on przychodzi podać rękę, 
pomóc. Tak że to jest bardzo ciężka i odpowiedzial-
na praca. Tak jak powiedziałem, bez kuratora nie 
ma właściwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości. 
Dzisiaj, jak myślę, cała Izba w sposób absolutnie 
konsensualny oddaje hołd kuratorom, bo jest ku 
temu okazja.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu w imie-
niu wszystkich prawników praktyków, którzy w spo-
sób szczególny doceniają rolę kuratora. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce insty-
tucji kurateli sądowej.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 67 senatorów, wszyscy byli za, nikt nie 

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 1)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia w Polsce 
instytucji kurateli sądowej.

Bardzo proszę pana Grzegorza Kozerę, przewod-
niczącego Krajowej Rady Kuratorów, o podejście do 
stołu prezydialnego. Wręczę panu uchwałę.

(Wicemarszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)

Przewodniczący  
Krajowej Rady Kuratorów  
Grzegorz Kozera:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo!

To wyjątkowy dzień dla kuratorskiej służby sądo-
wej, szczególnie że uchwała ta została podjęta przez 
izbę wyższą parlamentu. My niejednokrotnie w pracy, 
o której tyle tu powiedziano… Bardzo dziękuję państwu 
senatorom za tak rozległą wiedzę na temat naszego za-
wodu. W swojej pracy nie spotykamy się często z wyra-
zami wdzięczności, dlatego dla nas szczególnie ważne 
jest to, że w setną rocznicę powstania kurateli sądowej 
w Polsce mogę powiedzieć, iż przez te wszystkie lata 
kuratorzy sądowi mogli liczyć na wsparcie ze strony 
państwa, ze strony parlamentarzystów, na dobrą współ-
pracę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję nie tyl-
ko w imieniu wszystkich kuratorów sądowych, którzy 
teraz wykonują ten zawód, a jest nas 5 tysięcy 200 i ok. 
20 tysięcy kuratorów społecznych, ale również w imie-
niu wszystkich tych kuratorów, którzy przez 100 lat ten 
zawód wykonywali, a dzisiaj doczekali się tak godnego 
uznania ze strony Senatu, ze strony parlamentarzystów. 
Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszyst-

kim państwu na czele z panem przewodniczącym 
Krajowej Rady Kuratorów. Dziękujemy państwu 
bardzo serdecznie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec 
– grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie 
Unii Europejskiej).

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1070.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował 

do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 r. roz-
patrzyła informację i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
pana ministra Konrada Szymańskiego.

Witam serdecznie, Panie Ministrze.
Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-

wienie informacji. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
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(sekretarz stanu K. Szymański) Upadek umowy oznacza brak okresu przejściowe-
go, co może mieć kolosalne konsekwencje dla sytuacji 
w handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. 
To nie jest wyłącznie kwestia ceł, które będą musiały 
być wprowadzone na bardzo liczne grupy towarów, 
dzisiaj będących przedmiotem intensywnego handlu 
między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Będzie 
to miało również kolosalne konsekwencje dla aspek-
tów regulacyjnych, dla przepustowości wszystkich 
fizycznych punktów dostępu do rynku brytyjskiego 
i vice versa.

To jest powód, dla którego kryzys ratyfikacyjny, 
który wystąpił w pierwszych tygodniach tego roku, 
jest odbierany w Warszawie z najwyższą powagą. To 
jest powód, dla którego Warszawa zwraca uwagę na 
konieczność podjęcia jak najpoważniejszych, kre-
atywnych działań, by uchronić umowny, uporządko-
wany, przewidywalny proces wychodzenia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej. Alternatywą jest olbrzy-
mi chaos. Tak jak mówiłem, nie sądzę, by dotknął 
on obywateli, a to jest bardzo ważnym elementem 
polityki polskiej w tej sprawie. Myślę, że można być 
spokojnym o to, że wzajemne deklaracje premier May 
i premiera Morawieckiego w zakresie odtworzenia 
na gruncie jednostronnych decyzji krajowych tego 
samego zakresu ochrony praw w Wielkiej Brytanii 
– a także w Polsce wobec obywateli brytyjskich – 
zostaną zrealizowane.

Niemniej jednak można mieć wątpliwości, czy 
nastąpi równie gładkie i efektywne rozliczenie zobo-
wiązań finansowych, a taka sytuacja może zagrozić 
płynności budżetu Unii Europejskiej do końca tej per-
spektywy finansowej. Z całą pewnością można mieć 
olbrzymie obawy o stan relacji handlowych między 
Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Dla Polski jest to sprawa o bardzo dużej doniosło-
ści, ponieważ Polska jest bardzo ważnym partnerem 
handlowym Wielkiej Brytanii – bardzo wiele sekto-
rów naszej gospodarki jest obecnych na rynku brytyj-
skim. To nie tylko sektor rolno�spożywczy, to także 
części do maszyn i samochodów, usługi IT, usługi 
biznesowe, meble. Krótko mówiąc, taki bezumow-
ny, chaotyczny brexit z regułami WTO, które mogą 
być stosowane już niebawem, pod koniec marca, jest 
perspektywą bardzo, bardzo niedobrą. Zwracam na 
to uwagę, ponieważ… No, co prawda nie należało to 
do zaplanowanego programu prac prezydencji, ale 
było na pewno najbardziej doniosłym wydarzeniem 
politycznym w ramach tych 6 miesięcy. Ta sprawa 
ma dalszy ciąg. Jak mówiłem, kryzys ratyfikacyjny 
w Londynie jest poważnym wyzwaniem nie tylko dla 
Londynu, ale także dla Unii Europejskiej, dla wszyst-
kich stolic. Dlatego oczekujemy poważnego podejścia 
do tej sytuacji. Bez względu na to, co sądzimy o po-
wodach tego kryzysu, o motywach odrzucenia tej 
umowy przez parlamentarzystów brytyjskich, jest to 

Mam przyjemność kolejny raz przedstawić pań-
stwu informację zbiorczą na temat w szczególności 
polityki polskiej w okresie kolejnej prezydencji, która 
niedawno minęła, prezydencji austriackiej.

Ta prezydencja była skoncentrowana na 3 obsza-
rach: po pierwsze, bezpieczeństwo, w szczególności 
w kontekście migracji; po drugie, filar gospodarczy, 
w szczególności w kontekście rozwoju wspólnego 
rynku i przygotowania negocjacji wieloletnich ram 
finansowych; po trzecie, polityka zewnętrzna, tu 
szczególną uwagą prezydencji cieszyły się zagad-
nienia Bałkanów Zachodnich.

Na pewno niezwykle doniosłym faktem poli-
tycznym w trakcie tych 6 miesięcy było zakończenie 
prac nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. Umowa ta została parafowana przez 
oba zespoły negocjacyjne, po czym szybko została 
zaakceptowana przez szefów rządów państw UE 27. 
Ma ona olbrzymie znaczenie pod wieloma względa-
mi. Po pierwsze, daje międzynarodowe gwarancje dla 
ochrony praw obywateli, w tym bardzo licznej grupy 
obywateli polskich mieszkających na terenie Wielkiej 
Brytanii. Po drugie, daje międzynarodowe gwaran-
cje rozliczenia finansowego, rozliczenia dotyczące-
go zobowiązań, które zapadły w trakcie 40�letniego 
członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. 
Nie należy tego w żaden sposób rozumieć jako rachu-
nek czy też koszt samego wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej. Są to zobowiązania, które Wielka 
Brytania dobrowolnie przyjęła na siebie w związku 
z członkostwem w tej organizacji. Trzecim aspek-
tem, bardzo specyficznym, dziś najtrudniejszym, są 
rozwiązania prawnomiędzynarodowe, które dają mi-
nimalne gwarancje, jeśli chodzi o reżim prawny, orga-
nizacyjny, celny na granicy między Irlandią Północną 
a Republiką Irlandii. I ostatni element, na który czę-
sto nie zawraca się właściwej uwagi, o olbrzymiej 
doniosłości dla całego procesu łagodnego, przewi-
dywalnego wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej, to jest okres przejściowy, który jest 
też elementem tej umowy. Zapisy dotyczące okresu 
przejściowego nie wejdą w życie, jeśli umowa upad-
nie, co dzisiaj nie jest wykluczone, co jest wysoce 
prawdopodobne. Ten okres przejściowy ma kolosalne 
znaczenie dla dostosowania podmiotów, państw, ale 
przede wszystkim podmiotów gospodarczych z Unii 
Europejskiej, do nowych warunków handlu, które 
mają być dopiero w przyszłości wynegocjowane. Tego 
typu negocjacje trwają zwykle bardzo długo. Okres 
przejściowy można przedłużyć nawet do ponad 2 lat, 
co wydaje się okresem bardzo długim, ale z punktu 
widzenia ambicji, które są zapisane w dokumencie 
towarzyszącym tej umowie, czyli deklaracji politycz-
nej, ten okres nie jest specjalnie długi.
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(sekretarz stanu K. Szymański) Eurodac i systemu VIS. Nie wszędzie zakończone są 
procesy legislacyjne, ale jest bardzo istotny postęp. 
Polska zdecydowanie popiera takie działania, ponie-
waż interoperacyjność systemów informatycznych, 
przepływu danych ma kluczowe znaczenie dla wia-
rygodności ruchu w ramach strefy Schengen, ruchu 
pozbawionego kontroli osobistych. W niektórych kra-
jach członkowskich, oczywiście nie w Polsce, jest 
presja krytyki. Przypomnę, że cały czas w niektó-
rych częściach Europy, stosunkowo niedaleko Polski, 
są utrzymywane tymczasowe… Dzisiaj już trudno 
mówić, że są one tymczasowe. Trwają tak długo, że 
to jest już bardzo umowne sformułowanie. Są tam 
bardzo długo utrzymujące się tymczasowe kontrole 
graniczne, które powinny być wycofane.

Kolejnym aspektem w kontekście bezpieczeństwa 
było zaawansowanie prac legislacyjnych, jeżeli chodzi 
o wzmocnienie agencji ENISA – jest to agencja, która 
zajmuje się głównie bezpieczeństwem cyfrowym – 
a także wstępne porozumienie, jeśli chodzi o system 
ECRIS, który zakłada bardzo łatwy dostęp instytu-
cji wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich 
do rejestrów karnych, co ma oczywiście kolosalne 
znaczenie dla płynności postępowań sądowych i pro-
kuratorskich.

Kolejnym aspektem w koszyku bezpieczeństwa 
był nieplanowany, ale bardzo duży awans tematyki 
z zakresu współpracy dotyczącej odporności che-
micznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej. 
Nastąpił on na skutek olbrzymiego szoku, jaki wy-
wołał atak chemiczny w Salisbury. Unia Europejska 
zareagowała w tej sprawie właściwie, wzmacniając 
priorytet polityczny związany z tym aspektem. Do 
tej pory, jak sądzę, wiele państw uważało, że tego 
typu problemy nie są problemami europejskimi. Po 
Salisbury wiemy, że takie problemy są problemami 
europejskimi. Oprócz elementów współpracy doło-
żono tu również zarys reguł sankcyjnych związanych 
z potencjalnym udziałem w ataku chemicznym na 
terenie Unii Europejskiej.

Doszło również do istotnego postępu, jeśli chodzi 
o dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej. Uzgodniono to przy jednoznacznym 
zaangażowaniu Polski. Agencja Frontex – ona jest dzi-
siaj przemianowana, ma dłuższą nazwę – ma główną 
siedzibę w Warszawie. Uzgodniono kwestię man-
datu, jeśli chodzi o rolę agencji w zakresie polityki 
powrotowej. Ma to istotne znaczenie, jeżeli chodzi 
o ograniczanie presji nieregularnej migracji w Unii 
Europejskiej. Wzmocniono również mandat agencji 
w zakresie współpracy z krajami trzecimi, co też 
ma istotne znaczenie dla efektywnej ochrony granic 
zewnętrznych.

O koncepcji Austriaków, nowym pomyśle na 
reformę systemu azylowego już wspomniałem. To 
ma olbrzymią doniosłość nie tylko w zakresie tej 

fakt polityczny, na który trzeba odpowiedzieć w spo-
sób odpowiedzialny, zgodnie z interesem własnym, 
krajowym, w końcu unijnym.

Przechodząc do tych 3 filarów zaplanowanych 
działań prezydencji austriackiej, oczywiście w dużym 
stopniu odziedziczonych po poprzednikach, chciał-
bym zwrócić uwagę na to, że okres tych 6 miesięcy 
miał bardzo duże znaczenie dla istotnego zwrotu – 
przynajmniej w dyskusji, przynajmniej w założeniach 
koncepcyjnych – jeśli chodzi o jeden z najtrudniej-
szych elementów, jedno z najtrudniejszych napięć, ja-
kie występuje wewnątrz Unii Europejskiej na gruncie 
ukształtowania właściwego reżimu polityki migracyj-
nej i polityki azylowej. Prezydencja austriacka doło-
żyła w tym zakresie bardzo wielu starań. W grudniu 
mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie specjalne-
go przedstawiciela, wysłannika kanclerza Kurza, któ-
ry przybył tu w tej właśnie sprawie, tak aby wytyczyć 
nowe reguły, wytyczyć nowe zasady reformy systemu 
azylowego, który – jak państwo wiedzą – od ponad 
2 lat dzieli państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
przede wszystkim na gruncie międzynarodowego 
procesu decyzyjnego czy prawnomiędzynarodowych 
reguł, zasad wpływania na politykę azylową poszcze-
gólnych państw członkowskich.

Polska jest absolutnie przywiązana do tej kon-
cepcji, aby polityka azylowa, w tym zasady i zakres 
udzielania ochrony prawnomiędzynarodowej oso-
bom w trudnym położeniu, pozostała jednoznacznie 
w rękach państw członkowskich, w rękach państw 
narodowych. Ta kwestia od bardzo długiego czasu 
przynosi nieproporcjonalne, w moim przekonaniu, 
napięcia wewnątrz Unii Europejskiej.

Prezydencja austriacka dokonała olbrzymiego 
zwrotu w tej sprawie. To był pierwszy raz, kiedy 
w dokumentach koncepcyjnych, które opisują po-
tencjalne założenia i które dopiero muszą być, po-
wiedziałbym, przetłumaczone na legislację – to już 
jest bardzo dużo – wyraźnie, realistycznie mówi się 
o tym, że różne państwa członkowskie mogą uczest-
niczyć w mechanizmach solidarności europejskiej 
w taki sposób, jaki uważają za najbardziej stosowny, 
najbardziej właściwy, a także politycznie dopusz-
czalny w poszczególnych państwach członkowskich. 
Bardzo doceniamy ten wysiłek, ponieważ wiemy, 
jak bardzo trudne było wyjście z klinczu, który się 
ukształtował i trwał, jak mówię, przez ponad 2 lata. 
Tym zagadnieniom był poświęcony specjalny szczyt 
w Salzburgu, co też pokazuje rangę problemu w hie-
rarchii spraw, którymi Austria chciała się zająć.

W tym samym czasie doprowadzano do znacz-
nego postępu legislacyjnego w zakresie wymiany 
informacji, co ma istotne znaczenie dla polityki bez-
pieczeństwa, także w zakresie systemu SIS, systemu 
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(sekretarz stanu K. Szymański) wieloletnich ram finansowych, ponieważ rozbieżność 
tych interesów i siła tych stanowisk jest dzisiaj histo-
rycznie niespotykana. To powoduje, że bardzo szybko 
przesunięto spodziewany czy deklarowany moment 
zakończenia negocjacji dotyczących WRF z maja 
2019 r. na jesień 2019 r. Wszyscy mają świadomość, 
że te negocjacje po prostu będą najtrudniejsze właśnie 
z uwagi na istotną rozbieżność interesów budżeto-
wych poszczególnych państw.

Jeżeli chodzi o strategię rynku wewnętrznego, to 
mamy pewien rozziew między bardzo dobrymi, am-
bitnymi deklaracjami ogólnymi dotyczącymi poparcia 
dla rozwoju rynku wspólnotowego, dotyczącymi stra-
tegii rozwoju rynku wewnętrznego, a jednocześnie 
utrzymujący się impas nawet w nie bardzo przełomo-
wych, nie bardzo ambitnych portfolio legislacyjnych. 
Mam tu na myśli pakiet towarowy, który w założeniu 
miał ułatwić przepływ towarów, ułatwić reguły wza-
jemnego uznania na rynku wspólnotowym. Mam tu 
na myśli nową dyrektywę notyfikacyjną, która miała 
utrwalić i umocnić wzajemne uznanie standardów na 
rynku usług, czy też dyrektywę w sprawie e�karty, 
która miała z kolei ułatwić uznawanie kwalifika-
cji. To nie są przełomowe inicjatywy legislacyjne. 
Cieszą się one zdecydowanym poparciem Polski, 
ponieważ w założeniu mają poprawić funkcjonowa-
nie wspólnego rynku, w szczególności tam, gdzie 
jest on najbardziej niedorozwinięty, czyli w zakresie 
usług. Niemniej jednak konsekwencje jednoznacznie 
protekcjonistycznych tendencji w niektórych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej powodują, 
że nawet tak skromne czy też średniej skali pomysły 
legislacyjne są przedmiotem poważnego, długotrwa-
łego impasu. To pokazuje rzeczywistość w świetle 
tych deklaracji, które oczywiście z przyjemnością 
popieramy, a które niestety nie przynoszą właściwych 
konsekwencji – proporcjonalnych konsekwencji na 
gruncie faktów legislacyjnych, na gruncie prawa.

Istotnym elementem, jeśli chodzi o rynek wspól-
notowy, są oczywiście zagadnienia cyfrowe. Polska, 
tak jak przez ostatnie 2 lata, zabiegała o to, żeby 
promować zasadę swobody przepływu danych nie-
osobowych na wspólnym rynku cyfrowym. To jest 
jakby krwiobieg całego tego rynku. Uważamy, że ta 
swoboda powinna być piątą swobodą rynkową w Unii 
Europejskiej.

Zwracamy również uwagę na to, że Unia 
Europejska nie powinna czekać, nie powinna zwle-
kać z przyjęciem reguł opodatkowania gospodarki 
cyfrowej. Model biznesowy gospodarki cyfrowej jest 
nowy, jest odmienny od modeli biznesowych, które 
są nam znane z gospodarki niecyfrowej, i to powinno 
mieć konsekwencje dla ukształtowania reżimu podat-
kowego w tej sprawie. Bo dzisiejszy system jest po 
prostu nieadekwatny do rzeczywistości gospodarki 
cyfrowej.

konkretnej sprawy, ale także doniosłość polityczną, 
ponieważ wytycza drogę do tego, abyśmy możliwie 
szybko pozbyli się problemu.

Uzgodniono również zasady finansowania projek-
tów w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. 
Polska od samego początku przedstawiała bardzo 
konkretne postulaty, konkretne oczekiwania, jeżeli 
chodzi o zasady działania tego funduszu. Było to 
umotywowane głównie tym, że chcielibyśmy za-
pewnić dostępność pieniędzy z tego funduszu, który 
potencjalnie, w ramach negocjacji WRF, może być 
funduszem z bardzo dużą kopertą finansową. Nie 
wykluczamy tego. Chodziło o to, aby reguły zarzą-
dzania tymi pieniędzmi były przyjazne dla krajów 
takich jak Polska, krajów o mniejszym potencjale 
przemysłowym w zakresie przemysłu obronnego, ale 
krajów, które chcą zachować przemysł obronny i go 
rozwijać. Jeżeli jakiekolwiek pieniądze unijne mają 
być lokowane w tej części, to muszą być oczywiście 
dostępne dla podmiotów polskich. Dlatego w ramach 
prac wskazywaliśmy na to, że potrzebujemy jasnych 
zapisów, które będą się odnosiły do przedsiębiorstw 
mniejszych, średnich, a także przedsiębiorstw o śred-
niej kapitalizacji. W tej kategorii jest polski koncern 
PGZ, który, jeżeli będzie chciał i jeżeli będzie miał 
na to pomysł, będzie mógł z tych pieniędzy korzystać.

Drugi filar to kwestie gospodarcze, jak mówiłem, 
głównie związane z WRF i wspólnym rynkiem. Tutaj 
jest bardzo wiele różnych otwartych procesów legisla-
cyjnych. Niektóre się skończyły stosunkowo niedaw-
no. Jeżeli chodzi o WRF, to nie można mówić o tym, 
że te 6 miesięcy były czasem stricte negocjacji, bo 
były bardzo ważnym czasem przygotowania negocja-
cji, czyli przede wszystkim rozróżnienia koszyków 
spraw, które muszą być przeniesione na poziom Rady 
Europejskiej, tam gdzie szefowie rządów w trybie 
jednomyślności będą decydowali o najważniejszych 
regułach dotyczących WRF, i tych spraw, które mogą 
być przesunięte na poziom bardziej regularny, po-
szczególnych rad sektorowych. Ten proces nie jest 
zakończony. Polska cały czas utrzymuje pewne postu-
laty co do zmian. Teraz je przedstawiamy prezydencji 
rumuńskiej. Jedno można powiedzieć na 100%: mapa 
interesów budżetowych i rozwojowych poszczegól-
nych państw członkowskich Unii Europejskiej jest 
przypuszczalnie dokładnie taka sama, jaka była do 
tej pory. Państwa są mniej więcej w tym samym po-
łożeniu, jeśli chodzi o swoje oczekiwania, aspiracje 
dotyczące wieloletnich ram finansowych – dotyczy to 
również Polski – a stanowiska polityczne poszczegól-
nych grup państw i poszczególnych państw są zdecy-
dowanie mocniejsze. To oznacza, że przypuszczalnie 
będą to historycznie najtrudniejsze negocjacje bu-
dżetowe, jakie miały miejsce od początku tworzenia 
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(sekretarz stanu K. Szymański) udało się zabezpieczyć w tym projekcie nowelizacji 
dyrektywy. Niemniej jednak chciałbym wśród tych 
bardzo licznych pochwał i słów bardzo zdecydowa-
nego poparcia dla działań prezydencji austriackiej 
zaznaczyć, że w tamtym czasie w tej jednej sprawie 
byliśmy zdecydowanie niezadowoleni z całkowicie 
nieuzasadnionego impasu, całkowicie nieuzasad-
nionego oczekiwania na nowe rozwiązania, a nawet 
prób proponowania rozwiązań, które oznaczałyby, że 
dyrektywa gazowa nie miałaby już żadnego sensu, 
ponieważ byłaby prawem całkowicie pustym z punktu 
widzenia wartości dodanej do tego systemu praw-
nego, który mamy już dziś uzgodniony w ramach 
trzeciego pakietu.

Ostatnia sprawa wśród tych filarów, tych 3 tema-
tycznych filarów prezydencji austriackiej, to kwestie 
zewnętrzne. Ze względów oczywistych – politycz-
nych i geograficznych – prezydencja austriacka przy-
wiązywała bardzo dużą wagę do zaangażowania, do 
ożywienia zaangażowania Unii Europejskiej w rejo-
nie Bałkanów Zachodnich. Polska zdecydowanie po-
pierała ten kierunek, będąc w tym roku gospodarzem 
procesu berlińskiego. To jest proces pomocniczy, nie 
jest to proces ściśle unijny, ale jest on nakierowany 
na aktywizację Unii Europejskiej we wspomnianym 
regionie świata. Było to dla nas ważne w szczegól-
ności z jednego względu strategicznego. Jest jedno-
znaczne, że impas, jeżeli chodzi o politykę akcesyj-
ną, impas, jeżeli chodzi o zaangażowanie polityczne 
Unii Europejskiej na Bałkanach Zachodnich, jest 
wykorzystywany przez inne państwa trzecie, które 
w ten sposób są wręcz zapraszane do tego, aby były 
tam bardziej obecne, kosztem interesów bezpieczeń-
stwa, ale także kosztem interesów handlowych Unii 
Europejskiej. Bo oprócz względów politycznych są tu 
przecież również względy handlowe, względy obec-
ności rynku Unii Europejskiej w tamtej części świata, 
co jest oczywiście zgodne z polskimi oczekiwaniami 
w tej sprawie.

Drugim aspektem zewnętrznym, ważnym z na-
szego punktu widzenia, było odgrzanie dyskusji 
na temat Partnerstwa Wschodniego. Uważamy, że 
ten projekt, który został zrealizowany w różnych 
państwach w różnym stopniu… Niektóre państwa 
same uznały, że nie chcą uczestniczyć w tym pro-
cesie, niektóre państwa, wobec których adresowa-
no tę propozycję, zostały zablokowane przez siły 
trzecie w drodze do realizacji tych celów, które są 
związane z Partnerstwem Wschodnim. Uważamy, że 
10-lecie tego projektu politycznego, które przypada 
w tym roku, powinno służyć temu, by Partnerstwo 
Wschodnie uzyskało nowy wymiar, odzyskało swoją 
dynamikę i aby stało się znowu atrakcyjnym punk-
tem odniesienia dla wszystkich krajów na wschód od 
Europy Środkowej, na wschód od Polski, ponieważ 
to jest dzisiaj jedyny instrument, który jako Unia 

Na szczególną naszą uwagę od samego początku 
prac zasługiwała dyrektywa gazowa. Przypomnę, 
że projekt nowelizacji dyrektywy gazowej został 
zgłoszony przez Komisję Europejską na skutek bar-
dzo mocnego apelu ówczesnej premier Beaty Szydło 
w 2017 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej, kiedy 
to powstała kontrowersja między państwami człon-
kowskimi co do tego, czy prawo europejskie można 
stosować do niektórych rozpoczynających się ów-
cześnie inwestycji strategicznych na rynku gazu. 
Komisja Europejska zareagowała na to wyjątkowo 
konstruktywnie – przedstawiła w bardzo szybkim ter-
minie bardzo właściwą inicjatywę legislacyjną, która 
wyczyściłaby tę kontrowersję, co do której Polska 
zajmowała stanowisko, że tak naprawdę nie ma po-
trzeby nowelizacji prawa i należy po prostu stosować 
właściwą interpretację dotychczasowych przepisów. 
Niemniej jednak wspomnianego typu inicjatywa, 
jeżeli miałaby komukolwiek pomóc w wyjaśnieniu 
tych wątpliwości, była zdecydowanie popierana przez 
polski rząd.

6 miesięcy prezydencji austriackiej to był kolejny 
czas, to było kolejne 6 miesięcy, w trakcie których de 
facto wstrzymywano prace nad dyrektywą gazową. 
Jak sądzę, robiono to po to, by dyrektywa została 
uzgodniona w czasie, w którym nie będzie już mia-
ła istotnego znaczenia dla jakiegokolwiek realnego 
projektu mającego miejsce tu i teraz. Było to dzia-
łanie nie w interesie europejskim – było to działanie 
w interesie wybranych państwa członkowskich, być 
może nawet wybranych firm na rynku wspólnotowym 
Unii Europejskiej. Zdecydowanie krytykowaliśmy 
to działanie. Dlatego z zainteresowaniem podeszli-
śmy do kwestii możliwości wyjścia z tego impasu, 
która pojawiła się kilka dni temu, już za prezydencji 
rumuńskiej. To rozwiązanie ma pewną cenę, ale je-
stem przekonany, że decyzja polskiego Ministerstwa 
Energii o tym, aby wejść w ten proces i poprzeć kom-
promis w tej sprawie, była decyzją słuszną, ponieważ 
tylko w ten sposób można było uruchomić proces 
legislacyjny i przerzucić odpowiedzialność na po-
zostałe instytucje unijne, które zachowywały w tej 
sprawie stanowisko zbieżne z interesem polskim, czy-
li Komisję Europejską i Parlament Europejski. To się 
stało bardzo szybko. W efekcie zamiast próżni praw-
nej, w której to próżni miał się rozwijać w szczegól-
ności jeden projekt infrastrukturalny, Nord Stream 2, 
mamy sytuację, w której Komisja Europejska może 
egzekwować wiele reguł prawa unijnego, w szcze-
gólności w zakresie transparencji taryf, w zakresie 
transparencji operatorskiej, w zakresie transparencji 
kosztów inwestycji tego typu. I będziemy oczywi-
ście w ślad za tymi uzgodnieniami domagali się, aby 
Komisja Europejska korzystała z kompetencji, które 
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(sekretarz stanu K. Szymański) (Wicemarszałek Maria Koc: Tak, tak, Panie 
Ministrze.)

Panie Ministrze, chciałbym zapytać pana o kon-
sultacje międzyrządowe w grudniu ub.r. między rzą-
dem Polski a rządem królestwa brytyjskiego. Podczas 
rozmowy pana premiera z premier May pani premier 
zapewniła o tym, że prawa Polaków mieszkających 
w Wielkiej Brytanii – a mówimy o mniej więcej 1 mi-
lionie osób – nawet przy najbardziej twardym rozwią-
zaniu, a wiemy, że w styczniu brytyjski parlament nie 
zgodził się na podpisanie umowy, będą respektowane, 
te wszystkie prawa nabyte. Ale jednocześnie premier 
wezwał, zaprosił wszystkich Polaków do tego, aby 
wracali do Polski. 

Chciałbym zapytać, czy Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych prowadzi monitoring, jakieś badania, 
analizy tego, jaka część Polaków, polskiej diaspory 
w Wielkiej Brytanii jest zainteresowana powrotem 
lub podjęła jakieś działania zmierzające do powrotu 
do Polski. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Konsultacje międzyrządowe między Polską 

a Wielką Brytanią są już nową tradycją. To nie była 
pierwsza ich odsłona. Dotyczyły one zasadniczo za-
gadnień dwustronnych, w szczególności w zakresie 
polityki zagranicznej i polityki obronnej. Polska jest 
połączona z Wielką Brytanią traktatem obronnym od 
niedawna i kwestie brexitowe, pomimo że najbardziej 
widoczne, oczywiście nie były centrum tych kon-
sultacji, ponieważ te sprawy do samego końca tego 
procesu muszą być negocjowane i załatwiane na stole 
unijnym. Nie ma wątpliwości, że sprawa brexitu jest 
procedowana przez UE 27. Jednak biorąc już wtedy 
pod uwagę rosnące prawdopodobieństwo, że umowa, 
która daje pełen zakres praw i gwarancje prawnomię-
dzynarodowe w sprawie ochrony Polaków, ochrony 
praw nabytych… Bo mówimy o Polakach, którzy 
już są na Wyspach czy będą na Wyspach do dnia 
wyjścia, czyli do 29 marca. Te kwestie były oczy-
wiście bardzo istotnym elementem rozmów. Myślę, 
że w tej sprawie mamy bardzo dobre porozumienie, 
ponieważ faktycznie, biorąc pod uwagę perspektywę 
upadku tej umowy, obie strony publicznie wielokrot-
nie zapewniły, że jeżeli umowa nie wejdzie w życie, 
to odtworzą dokładnie ten sam zakres ochrony praw 
na gruncie prawa krajowego. My również jesteśmy 
do tego gotowi. Ustawa w tej sprawie przygotowana 
przez MSWiA, adresowana do obywateli Wielkiej 
Brytanii przebywających w Polsce – oczywiście jest 

Europejska mamy w ręku. Wydarzenia na Morzu 
Azowskim tylko potwierdziły słuszność tego po-
dejścia. Unia Europejska nie może pozwolić sobie 
na to, aby odwracać się plecami wobec sąsiedztwa 
wschodniego, ponieważ momentalnie będzie to wy-
korzystane przez siły konkurencyjne, strategicznie 
konkurencyjne wobec Europy, co dla nas ma oczy-
wiście kolosalne znaczenie.

Rozumiemy potrzebę równowagi tych celów i ce-
lów na południu, w naszym południowym sąsiedz-
twie, które nie jest nam tak bliskie, ale jest sąsiedz-
twem Unii Europejskiej. Zwracamy jednak uwagę 
na to, na co do tej pory zawsze zwracaliśmy uwagę 
– tutaj po prostu potrzebna jest równowaga. Mamy 
zupełnie różne wyzwania z zakresu bezpieczeństwa, 
stabilności politycznej na wschodzie i na południu. 
Obie te sprawy mogą być załatwione tylko wspólnie.

To są najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o te 
6 miesięcy, na które chciałbym zwrócić państwa 
uwagę. Oczywiście bardzo szczegółowy, detaliczny 
raport w tej sprawie został złożony do Sejmu i Senatu. 
Tam państwo mogą znaleźć odniesienia do wszystkich 
najbardziej detalicznych elementów procesów poli-
tycznych, które trwają w Unii Europejskiej. Teraz nie 
ma czasu na to, by je omawiać. Zwróciłem uwagę na 
te, które w moim przekonaniu należały do najważniej-
szych, na te, w których Polska brała udział aktywny, 
w przypadku których widzimy istotne własne interesy 
skłaniające do tego, by w danych sprawach popierać 
postęp.

Jak państwo widzą po tych kilku informacjach, 
procesy w Unii Europejskiej trwają bardzo długo. 
Trzeba mieć olbrzymią cierpliwość, żeby doczekać 
się zakończenia wielu tych procesów. Ale, jak widać, 
niektóre z nich się kończą, niektóre z nich kończą 
się dobrze, jeśli zachowa się stosowną cierpliwość. 
I mam nadzieję, że wiele z tych spraw, o których mó-
wiłem, niedługo będzie zakończone, tak jak to się 
stało w przypadku dyrektywy gazowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

panu ministrowi pytanie związane z przedstawioną 
informacją?

Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Czy powinienem 
tutaj stać?)
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(sekretarz stanu K. Szymański) że w Polsce warto żyć – wykorzystać ten moment na 
refleksję nad tym, czy nie powrócić do kraju. Polska 
zawsze będzie podkreślała, że z naszego punktu wi-
dzenia najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby Polacy 
po prostu wracali, nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale 
także z każdego zakątka, ponieważ strata społeczna 
i gospodarcza związana z emigracją, która nastąpiła 
po roku 2004, jest odczuwalną stratą i jest to bardzo 
negatywny czynnik.

(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, 
chciałbym dopytać.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
To było ostatnie moje pytanie. Czy ministerstwo 

ma jakąś analizę, prowadzi monitoring, jeżeli chodzi 
o chęć powrotu? Jaka to jest skala? Czy my mamy 
w ogóle w tej kwestii jakąś wiedzę?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Resorty gospodarcze obserwują ten ruch. 

Oczywiście przede wszystkim zaobserwowaliśmy 
w ostatnich 2 latach spadek, jeśli chodzi o chęć wyjaz-
du, gotowość do wyjazdu, ale to może być związane 
z innymi czynnikami. Myślę, że otwartość rynku 
brytyjskiego się zmienia i to może mieć znaczenie 
dla tych decyzji. Obserwujemy nieznaczące ruchy, 
jeżeli chodzi o powroty. Nie wiem, czy one się nasilą 
w momencie, kiedy do wszystkich dotrze, że brexit 
czy też w najgorszym wypadku twardy brexit staje 
się faktem i sytuacja naprawdę zmienia się w niedo-
brym kierunku z punktu widzenia innych elementów 
niż prawa obywateli oczywiście. To bardzo trudno 
ocenić. Oczekiwania płacowe osób, które przez kilka 
lat funkcjonują np. na rynku brytyjskim, są oczywi-
ście stosunkowo wysokie, w związku z czym pierw-
szym wyborem w przypadku decyzji o opuszczeniu 
Wysp nie musi być Polska, tylko inne kraje – oferu-
jące podobne stawki, kraje, które mogą zaspokoić 
te oczekiwania płacowe. Tak więc aż tak prostego 
mechanizmu, że zmiana sytuacji na Wyspach będzie 
powodowała powrót do kraju, nie ma. To może być 
przeniesienie się do innego kraju Unii Europejskiej, 
który może zaspokoić, jak mówię, relatywnie wyższe 
oczekiwania płacowe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Michał Seweryński. Proszę bardzo.

to niewspółmiernie mniejsza grupa – jest w trakcie 
konsultacji międzyrządowych. Chodzi o to, aby wy-
konać symetryczne zobowiązania, jak również mieć 
argument polityczny, że zachowujemy się lojalnie 
w tej sprawie. My jesteśmy tą sprawą wyjątkowo za-
interesowani z uwagi na skalę tego zjawiska, skalę 
polskiej migracji w Wielkiej Brytanii. I nie ma wąt-
pliwości co do tego, że rząd Theresy May w dobrej 
wierze chce wykonać te zobowiązania. Mam nadzieję, 
że ewentualny upadek umowy nie spowoduje jakichś 
nieprzewidywalnych procesów politycznych w parla-
mencie, ponieważ musimy pamiętać, że odtworzenie 
tego zakresu ochrony praw będzie wymagało przyję-
cia ustaw. Wiele z nich już jest przygotowane, a nie-
które elementy, jeżeli chodzi o legalizację pobytu, już 
są wdrażane. To są bardzo przyjazne i łatwe w użyciu 
procedury kierowane do wszystkich obywateli UE 27, 
którzy chcieliby potwierdzić swój status prawny na 
dzień po 29 marca. To się dzieje. W ostatnim czasie 
rząd brytyjski zadeklarował, że zniesie również opła-
ty administracyjne. To nie jest bagatelna rzecz, po-
nieważ te opłaty w przypadku rodzin wielodzietnych 
mogły być istotnym elementem obciążenia budżetu 
domowego. Tak więc doceniamy również i takie ge-
sty. Chcemy je oczywiście symetrycznie odtworzyć.

Natomiast co do polityki powrotowej, to oczywi-
ście jest to zupełnie nasza sprawa. My oprócz tego, że 
jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby bronić praw 
Polaków na świecie w każdej sytuacji, jesteśmy zde-
terminowani, w szczególności w tym bardzo trudnym 
momencie, do tego, żeby zabiegać o to, aby cały za-
kres praw nabytych w ramach systemu unijnego, czyli 
praw bardzo hojnie oferowanych, ponieważ system 
unijny zakłada bardzo szeroki dostęp nie tylko do 
prawa do pobytu, ale także do usług publicznych, do 
świadczeń, włącznie z eksportem świadczeń… To jest 
niezwykle hojny system. Uważamy, że odtworzenie 
takiego samego systemu na gruncie prawa krajowego 
jest uczciwym rozwiązaniem, ponieważ obywatele 
nie powinni odczuwać jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji związanych z tą decyzją polityczną 
Brytyjczyków. Myślę, że w tej sprawie mamy pełną 
jasność. Równocześnie jesteśmy też przekonani, że 
oprócz tego, że migracja jest realizacją dobrego pra-
wa każdego obywatela do podróżowania, do zmia-
ny miejsca zamieszkania, zmiany miejsca pracy, do 
znalezienia najbardziej optymalnego scenariusza 
życiowego, także poza granicami, to dla kraju jest to 
olbrzymia strata, ponieważ migracja powoduje, że 
pozbywamy się często najbardziej aktywnych, najczę-
ściej bardzo produktywnych, pracujących i płacących 
podatki obywateli. I byłoby najlepiej – nie z uwagi 
na jakiekolwiek negatywne czynniki na Wyspach, 
ale z uwagi na pozytywne względy, z uwagi na to, 
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Uważamy, że stopień zależności wybranych krajów 
członkowskich – to akurat nie dotyczy tak bardzo 
Polski, nie tak krytycznie – od jednego dostawcy jest 
za wysoki, w związku z czym podwyższanie tego 
stopnia zależności jest niebezpieczne, w szczegól-
ności dlatego, że mamy do czynienia z dostawcą, 
który w zasadzie nie ukrywa politycznych celów 
i politycznego sensu sprzedaży paliw kopalnych dla 
takiego rynku jak Unia Europejska. Tak że w żaden 
sposób nie zmienia to strategicznej oceny. Jeśli jednak 
chodzi o te instrumenty, które Unia w ogóle może 
mieć, to jest to istotny krok do przodu, ponieważ 
Komisja Europejska nie tylko może badać, oceniać 
ewentualne umowy międzyrządowe, ale również 
może rozliczać np. regulatora niemieckiego, tak jak 
polskiego czy holenderskiego, każdego regulatora, 
ze sposobu wdrażania norm prawa unijnego. Były 
takie przypadki akurat w tym konkretnym kontek-
ście, było tak, że operator niemiecki przegrał akurat 
z Polską. Stosunkowo niedawno, półtora roku temu, 
niemiecki operator gazowy, energetyczny przegrał 
z Polską proces przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej właśnie na gruncie niewłaściwego 
wdrażania norm prawa unijnego. To jest oczywiście 
absolutna ostateczność, ale w momencie, kiedy reżim 
prawa unijnego jest implementowany w przypadku 
tej inwestycji, takie możliwości się pojawiają. To są 
możliwości dla Komisji Europejskiej, w ostateczności 
dla Trybunału Sprawiedliwości. W tym sensie jest 
to wyraźny postęp, ponieważ alternatywą była cał-
kowita próżnia prawna, a promotorom tego projektu 
zależało na tym, aby ta próżnia prawna trwała, aby 
w tej sprawie nic się nie zmieniło.

(Senator Michał Seweryński: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani marszałek Pańczyk�Pozdziej. Proszę bardzo.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, część mojego pytania wyeks-

ponował senator Rybicki, ale ja pociągnę ten wątek.
Co w razie niepowodzenia brexitu, tzn. jeśli 

Brytyjczycy nie dogadają się z Unią Europejską 
w sprawie ich oczekiwań ze strony Unii, to co czeka 
polskich obywateli? Oni najbardziej boją się utraty 
pracy. Czy są to obawy uzasadnione? Bo, jak wiado-
mo, praca nie zawsze pochodzi od państwa – często 
są to prywatni pracodawcy. Czy te obawy są uza-
sadnione?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Michał Seweryński:

Panie Ministrze, czy dyrektywa gazowa w obec-
nym kształcie daje Unii Europejskiej możliwość ewen-
tualnego zablokowania inwestycji Nord Stream 2?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Pojęcie zablokowania od początku towarzyszyło 

dyskusji na temat tego projektu, ale było to pojęcie 
publicystyczne, ponieważ sensem dyrektywy nie było 
wprowadzenie norm prawnych, które zakazywałyby 
realizowania takiej lub innej inwestycji, nawet w czy-
stej formie, nawet na samym początku, w tej formie, 
która była zaproponowana przez Komisję Europejską. 
Wprowadzanie reguł dotyczących otwartości rynku, 
transparencji taryf, transparencji zarządzania powo-
duje, że tego typu inwestycje stają się mniej atrakcyj-
ne, przynajmniej dla niektórych inwestorów, tych nie-
przyzwyczajonych do działania na otwartym rynku, 
który jest regulowany przez niezależnego regulatora 
itd. Mam na myśli w szczególności jednego partnera 
tego przedsięwzięcia, który jest przyzwyczajony do 
działania w bardzo silnym zroście z władzą politycz-
ną, władzą państwową, bez nadmiernego przejmo-
wania się tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o reżim 
prawny, który ma regulować tego typu działania. Tak 
więc o blokadzie w ścisłym tego słowa znaczeniu nie 
można było mówić nigdy.

Sensem tej dyrektywy w kształcie, w jakim ona 
była zaproponowana przez Komisję, ale także w tym 
kształcie, w jakim ona została uzgodniona na pozio-
mie Rady, a później Rady i Parlamentu, było nałoże-
nie jak największego katalogu zobowiązań prawnych, 
które uczyniłyby tę inwestycję bardziej transparentną. 
To ma kolosalne znaczenie, ponieważ transparentność 
taryfowa, dotycząca kosztów, dotycząca operator-
stwa po prostu powoduje, że ta inwestycja może nie 
odegrać roli, która, jak sądzę, była dla niej planowa-
na, czyli roli, która miałaby dać uprzywilejowaną 
pozycję wybranym państwom członkowskim Unii 
Europejskiej na rynku gazu. Nam zależy na tym, żeby 
rynek gazu, zgodnie z dziesiątkami dokumentów, 
które przyjęliśmy w Unii Europejskiej, był rynkiem 
transparentnym, konkurencyjnym, był rynkiem od-
biorcy, a nie rynkiem dostarczyciela tego paliwa.

Oczywiście przyjęcie tej dyrektywy w takiej 
lub innej wersji nie zmienia naszego oglądu samej 
inwestycji. Uważamy, że budowanie w ten sposób 
rynku gazu w Unii Europejskiej to jest zły pomysł. 
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denta podważa mandat przewodniczącego Rady Unii 
Europejskiej, pana Tuska? To przecież od niego – i od 
innych, oczywiście – zależy właśnie to, jak dalece 
polski interes będzie tym razem zintegrowany z Unią 
Europejską, jak będzie sprzedawany i uznawany. 
Tymczasem mamy do czynienia z osłabianiem, czy-
li… Mogę powiedzieć wprost, jako negocjator związ-
kowy: jest to wzmacnianie pozycji Brytyjczyków, 
zwłaszcza tych, którzy chcą z Unii wystąpić.

Drugie zagadnienie jak gdyby z tym się wiąże. Czy 
jest właściwe, żeby w momencie, gdy… Pan mówi 
o rynku zbrojeń, rynku postępu nauki jako o drugim 
ważnym zagadnieniu. Jak pan słusznie określił, to 
trudny rynek. I jednocześnie w tym momencie te 
trudne działania integracyjne są podważane dzisiaj 
właśnie demonstracyjnym podpisywaniem umów ze 
Stanami Zjednoczonymi. Do tego jeszcze uważają, że 
to nie jest tylko działanie dezintegracyjne wobec Unii 
Europejskiej, ale jest to działania mające za zadanie 
osłabić potencjał obronny państw Unii Europejskiej… 
To się rozszerza, Panie Ministrze, nie tylko na zakupy 
broni, bo w ślad za zakupami broni, że tak powiem, 
wędrują firmy, kapitały w Europie, ludzie. Tymczasem 
w amerykańskim rozwiązaniu nie ma mowy o żad-
nym offsecie, nawet o tym, co było w przypadku F�16; 
samoloty malowane w Bydgoszczy itd.

Trzecie zagadnienie to jest przyszłość. Brexit 
będzie, jak już słyszę, albo jako dżuma, albo jako 
cholera, rozłożony w czasie. Czy rząd jest przygo-
towany na to, co będzie po jakimkolwiek brexicie? 
Czy nasze stosunki z Wielką Brytanią, żywotne, od 
wielu lat, zwłaszcza handlowe, będą utrzymywane na 
właściwym poziomie? Czy będzie jakaś dwustronna 
umowa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Kraj członkowski Unii Europejskiej nie może 

zawierać umów dwustronnych z krajem trzecim. 
Polityka handlowa jest polityką wspólnotową, więc 
nie może być mowy o rachubach, które by były oparte 
o jakiś specjalny status handlowy między krajem trze-
cim, np. Wielką Brytanią, a państwem członkowskim 
Unii Europejskiej. Te sprawy załatwia za nas Komisja 
Europejska.

A jeżeli chodzi o przygotowania rządu do bezu-
mownego brexitu, to one przebiegają na bardzo wielu 
planach. Pierwsza kwestia to zmiany legislacyjne. 
W niektórych przypadkach są potrzebne zmiany le-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Swoboda zawierania umów na rynku pracy bę-
dzie taka, jaka była, więc wszystkie zdarzenia losowe 
związane z tym, że ktoś nie może znaleźć pracy, po-
nieważ nie ma dla niego pracy, pozostaną takie, jakie 
były. Jednak nie spodziewam się, aby, nawet w najgor-
szym scenariuszu, doszło do sytuacji, w której oby-
watele państw UE 27 mieliby utrudniony dostęp do 
rynku pracy. Oczywiście mówimy o ludziach, którzy 
będą na Wyspach przed 29 marca i uzyskają potwier-
dzenie tego ustalonego statusu, settled status. To już 
trwa. Nie spodziewam się, aby pod tym względem 
doszło do jakichkolwiek utrudnień w zakresie dostęp-
ności rynku pracy, czyli możliwości prawnej podjęcia 
pracy. Oczywiście to w żaden sposób nie wpływa na 
swobodę kontraktową. Jeżeli chodzi o status prawny 
Polaków pod względem dostępności rynku pracy, 
dostępności świadczeń społecznych, to tutaj nic nie 
powinno się stać. Oczywiście to nie oznacza, że spra-
wa jest neutralna, ponieważ prawnomiędzynarodowa 
gwarancja jest zdecydowanie lepsza niż ustawowa. 
Gwarancja płynąca z porozumienia międzynarodo-
wego, z traktatu międzynarodowego jest lepsza niż 
ustawowa, ponieważ ustawowa może w każdej chwili 
być zmieniona. Jednak nie mam wątpliwości co do 
tego, że rząd brytyjski chce wywiązać się z dekla-
racji – bardzo jednoznacznych, niewarunkowanych 
deklaracji – w zakresie ewentualnego odtworzenia 
tego samego zakresu praw dla obywateli UE 27 na 
wypadek, gdyby umowa nie weszła w życie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w tej informacji jest rzeczywiście 

dużo o bojowości polskiej polityki… polskiej obecno-
ści, przepraszam. W Unii Europejskiej mniej się mówi 
o tym, co Polska wnosi do wiana Unii Europejskiej 
jako wspólnoty. Powiedziałbym – i w pytaniach chcę 
to wykazać – że nie jesteśmy integratorem, a raczej 
jesteśmy tym, który reprezentuje interesy, jak nie-
którzy mówią, egoistyczne. Ja nie zawsze podzielam 
to zdanie.

I pierwsze pytanie. Czy nie jest właściwym, że 
w momencie trudnych negocjacji, decydujących – 
przebiega to niemalże z minuty na minutę – Polska 
racja stanu prezentowana przez rząd i pana prezy-
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(sekretarz stanu K. Szymański) defragmentacji całego systemu unijnego poprzez po-
wielanie 27 bilateralnych porozumień. To powinno 
być jedno porozumienie, Unia – Wielka Brytania, 
które duplikuje te główne zasady, jakie dzisiaj obo-
wiązują, przynajmniej wobec obywateli, którzy są 
dzisiaj na Wyspach. No, przyszłe reguły polityki 
migracyjnej są nam nieznane – one będą całkowicie 
niezależne od kogokolwiek, będą przyjmowane wy-
łącznie w Londynie, uzależnione od wyborów poli-
tycznych, jakie będą podejmowane przez większość 
parlamentarną. Ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy są 
dzisiaj w tym systemie, którzy np. przez X lat płacili 
składki emerytalne i zdrowotne, to tutaj jest pole do 
działania, przynajmniej do działań jednostronnych, 
które już są zaplanowane, chociaż optymalnie byłoby, 
gdyby po brexicie po prostu zawarto umowę w takich 
sprawach.

Tak więc wszystkie te rzeczy są, że tak powiem, 
zmapowane. Pracujemy nad projektem, planem na 
wypadek bezumownego brexitu od ponad roku. 
Pamiętam dobrze początek tych prac, kiedy to więk-
szość osób uważała, że to są działania czysto teore-
tyczne, będące raczej stratą czasu. Tak było zarów-
no w administracji, jak i w prywatnym biznesie. No 
a dzisiaj wszyscy przyznają, że to jednak jest potrzeb-
ne. To są działania na bardzo wielu polach – działania 
finansowe, organizacyjne, legislacyjne, działania na 
poziomie krajowym i unijnym. Myślę, że jesteśmy 
w tej grupie państw unijnych, które są dobrze przy-
gotowane na taką okoliczność.

Co do interesu krajowego i europejskiego, to sto-
sunkowo dużo rozmawialiśmy na temat dyrektywy 
gazowej. To jest bardzo dobry przykład – Polska bro-
niła interesu europejskiego, rozwiązań europejskich, 
podczas gdy stosunkowo duża grupa państw broniła, 
niestety skutecznie, interesu wąskiego, egoistyczne-
go… No, żeby nie powiedzieć: interesu kilku przed-
siębiorstw. Tak więc to, że Polska jest zawsze skon-
centrowana na sobie, a inni skupiają się wyłącznie 
na altruistycznych wizjach interesu wspólnego, jest, 
powiedziałbym, bajkową rzeczywistością.

A co do roli przewodniczącego Tuska i ewentual-
nego podważania jego mandatu, jak pan się wyraził, 
to ja chciałbym powiedzieć bardzo klarownie: Polska 
w instytucjach unijnych jest reprezentowana przez 
rząd i ministrów. Oczywiście bardzo byśmy sobie tego 
życzyli, żeby przewodniczący Tusk, z racji swojego 
paszportu, był jak najbardziej pomocny różnym pol-
skim sprawom, poglądom, interesom. Nie zawsze to 
odczuwamy w takim stopniu, w jakim byśmy chcie-
li. A w sprawie brexitu, którą pan poruszył – ja nie 
chciałem jej poruszać – wystąpienia, uwagi i tweety 
przewodniczącego Tuska są po prostu nieodpowie-
dzialne. One nie służą porozumieniu. (Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze uzupełnienie py-
tania…)

gislacyjne. One są już przygotowywane, tak aby ogra-
niczyć koszty tąpnięcia, w szczególności jeżeli chodzi 
o handel. Najważniejsze jest jednak to, że od kilku 
miesięcy jesteśmy w ścisłym kontakcie z zespołem 
roboczym Komisji Europejskiej. Niedawno delega-
cja Komisji Europejskiej była również w Warszawie, 
właśnie w tej sprawie. Myślę, że z sukcesem przed-
stawiamy, jakie działania powinna jak najszybciej 
podjąć Komisja Europejska – dla całej Unii, nie tylko 
dla Polski.

Jeżeli chodzi o zagadnienia typu dostępność ryn-
ku transportu drogowego, to rozporządzenie jest już 
zaprojektowane, zgłoszone. Zostało ono poprawione 
przez Polskę w taki sposób, aby ta dostępność była 
oparta na zasadzie symetrii, aby dotyczyła również 
operacji typu cross-trade, takiego fazowego wycho-
dzenia z dostępności operacji kabotażowych, a także 
transportu osobowego.

To samo dotyczy osobnego rozporządzenia w za-
kresie transportu lotniczego. Tutaj również bezczyn-
ność ze strony Unii Europejskiej mogłaby spowo-
dować, że Wielka Brytania miałaby wobec zasad 
open sky status kraju trzeciego. To spowodowałoby 
załamanie ruchu lotniczego między Wielką Brytanią 
a kontynentem, co w tych warunkach, przy tej inten-
sywności wymiany społecznej i gospodarczej, byłoby 
katastrofą. Wydaje się, że możemy dzisiaj powiedzieć, 
że na 100% unikniemy tego problemu.

To samo dotyczy utrzymania ważności certyfika-
tów sanitarnych i fitosanitarnych, które są konieczne 
dla utrzymania jako takiego przepływu… To nie bę-
dzie taki sam przepływ, jaki był na wspólnotowym 
rynku w unii celnej – to jest oczywiste – ale chce-
my utrzymać w miarę płynny przepływ towarowy 
tam, gdzie tego typu świadectwa dopuszczenia są 
potrzebne.

Mamy też całą listę zagadnień organizacyjnych – 
już nie legislacyjnych, tylko organizacyjnych. Weźmy 
np. wzmocnienie służb weterynaryjnych, w szcze-
gólności w portach, które odpowiadają za między-
narodowy obrót produktami pochodzenia zwierzę-
cego. Chodzi o Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Okęcie. 
Konieczne będzie wzmocnienie Służby Celnej, ponie-
waż bezumowny brexit będzie oznaczał, że będziemy 
musieli dokonywać odpraw. Bez względu na to, jakie 
to będą taryfy, te odprawy będą jednak konieczne, 
jeżeli się okaże, że nie ma tej umowy.

Myślę, że na wszystkich tych polach mamy bar-
dzo spójny plan, przy czym jest on oparty na zasa-
dzie podziału zadań. My wolelibyśmy, żeby pewne 
kwestie, w szczególności obywatelskie, takie jak 
np. koordynacja świadczeń społecznych, nie były 
pozostawiane państwom członkowskim, ponieważ 
nie ma żadnego sensu w tym, aby dokonywać takiej 



55

73. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2019 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

w Europie, w szczególności w naszej części Europy, 
ma olbrzymi potencjał polityczny. To jest powód, dla 
którego chcemy przesunąć ten handel w kierunku re-
guł po prostu rynkowych, otwartych, transparentnych, 
żeby potencjał polityczny handlu tym paliwem, jed-
nym z wielu paliw, które nie powinno mieć takiego 
znaczenia politycznego, obniżać. Rynek temu służy. 
Dlatego zabiegamy o to, żeby deklaracje dotyczące 
rynku przeszły w prawo i żeby to prawo było wyeg-
zekwowane wobec każdego. To nie jest pogląd bardzo 
popularny w Unii Europejskiej. I tu, jak mówię, nie 
jest tak, że Polska występuje w imieniu interesów wą-
skich, egoistycznych, w gruncie rzeczy sprzeciwiając 
się interesowi europejskiemu, który polega na efektyw-
nym, konsekwentnym wprowadzeniu reguł rynkowych 
na ten rynek. Rozwój rynku LNG, który jest ściśle 
powiązany z kontraktami na import gazu katarskie-
go, amerykańskiego czy jakiegokolwiek innego, jest 
technicznym przełomem, pozwalającym na unieza-
leżnienie transportu tego paliwa od takich inwestycji 
jak gazociągi. Ma to kolosalne znaczenie strategiczne, 
ponieważ być może przyjdzie taki czas – być może 
będzie to za naszego życia – kiedy gazociągi nie będą 
nikomu potrzebne. To byłaby bardzo dobra wiadomość, 
w szczególności dla tych, którzy woleliby funkcjono-
wać po prostu na takim rynku gazu, jaki powinien 
być, a z przyczyn geograficznych i też z racji pewnego 
spadku politycznego po latach ścisłej zależności od 
Związku Radzieckiego mają to utrudnione. LNG ma 
tutaj kolosalne znaczenie. Więc tak, oczywiście, ze 
względów także politycznych, ze względów bezpie-
czeństwa Polska będzie konsekwentnie realizowała 
proces, który się rozpoczął i jest bardzo zaawansowa-
ny, aby na polskim rynku gazu było paliwo z różnych 
stron, możliwie w równych proporcjach. To się wiąże 
oczywiście z bardzo aktywną polityką PGNiG na ryn-
ku gazu, z szukaniem dostępności gazu ze wszystkich 
możliwych stron, nie tylko w ramach LNG, lecz także 
w ramach bardzo zaawansowanej inwestycji Baltic 
Pipe. Myślę, że powody, nie tylko gospodarcze, ale 
i polityczne, są oczywiste. Tak więc jestem trochę za-
skoczony, że szuka pan tu jakiejś dziury w całym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Mam 2 szczegółowe pytania dotyczące ogólnie sfery 
obronności. 

Pierwsze dotyczy Europejskiego Funduszu 
Obronnego. Mówił pan, że będzie mogła w nim 
uczestniczyć Polska Grupa Zbrojeniowa. No ale z tej 
informacji wynika, że mają to być międzynarodowe 

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam bardzo, czy pan minister zakończył 
swoją wypowiedź?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Tak.)

Tak? Dziękuję.
Pan chce dopytać, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Rzeczywiście, pan minister szeroko tu opisuje 

oczywiście jednostronne stanowisko dotyczące bre-
xitu. Prawda jest taka, że od kurka nas odcięli. 

Pytanie do pana jest takie: czy dzięki temu ci, co, 
że tak powiem, parli za brexitem, poniosą straty, jak 
pan to wyraża, ekonomiczne, organizacyjne, a Polska 
wygra na amerykańskim gazie, czy jest odwrotnie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Łączy pan kwestie, które są trudne do połącze-

nia…
(Senator Jan Rulewski: Ale nie, no…)
…ale postaram się odpowiedzieć. Postaram się 

odpowiedzieć.
(Senator Jan Rulewski: Ale alternatywa jest…)
Rola amerykańskiego gazu…
(Senator Jan Rulewski: I, przepraszam, jeszcze: 

jeśli za słuszne…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)

Senator Jan Rulewski:
No, żeby pytanie… Jeśli uznać, że to jest oczywi-

ście polityczna ingerencja, że brexit to jest polityczna 
gra, to czy to, że PGNiG wspiera Ukrainę w imieniu 
rządu polskiego, nie jest polityczną grą?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Czy pan się od-

niesie…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
To są zagadkowe uwagi, ale postaram się jakoś na 

nie odpowiedzieć. Z całą pewnością handel gazem 
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(senator J. Czerwiński) od początku zapewnić sobie to, żeby dla mniejszych 
firm, takich jak PGZ – to jest tylko przykład; to nie 
jest jedyna taka firma, ale, myślę, że ważna – te drzwi 
były otworzone, żeby fundusz nie był zbudowany 
w taki sposób, aby mogli współpracować z nim tyl-
ko najwięksi, bo to powodowałoby jeszcze większą 
monopolizację rynku, czego chcemy uniknąć.

W jaki sposób PGZ do tego dojdzie, zależy od 
niezależnych decyzji biznesowych, być może rów-
nież właścicielskich, które są poza MSZ. Z punktu 
widzenia negocjowania reguł chodzi o to, żeby ta-
kie możliwości po prostu były. A to, czy będą one 
wykorzystane, to już jest osobna sprawa. To zależy 
od konkretnych, strategicznych decyzji MON i PGZ. 
Dzisiaj takie możliwości są zapewnione.

O sumach też dzisiaj trudno mówić. W założeniu 
Komisji fundusz ma być pokaźnie finansowany. My 
się temu co do zasady nie sprzeciwiamy, ale wiele 
zależy tu od równowagi w innych częściach budżetu. 
Tak długo, jak długo nie będziemy mieli równowagi 
we wszystkich punktach budżetu, nie można będzie 
mówić o zgodzie na cokolwiek. Wszystko musi być 
wynegocjowane, tak żeby wszystko było zaakcepto-
wane, aczkolwiek co do zasady nie sprzeciwiamy się 
takiemu kierunkowi. Trzeba tylko znaleźć sposób, 
żeby nie odbyło się to kosztem polityk, które są dla 
nas nie mniej ważne, a może i ważniejsze.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jedno pytanie dodatkowe. Chodzi o moje drugie 

pytanie, o kwestię dostępności transportu dla potrzeb 
wojskowych. Ja pytałem także o dostosowanie nasze-
go ustawodawstwa, naszych przepisów, np. w szeroko 
rozumianym prawie budowlanym, do wymagań woj-
skowych. Czy my jesteśmy już na to przygotowani? 
Czy możemy sięgnąć po kasę, która ewentualnie się 
pojawi, mając odpowiednie wytyczne, mając odpo-
wiednie prawo?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Zakładam...)

Może to jest zbyt szerokie pytanie. Nie wiem, czy 
jasno się wyrażam. Chodzi o to, żebyśmy...

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Tak, tak, rozumiem pytanie. Zakładam, że decyzje 

MON o włączaniu się do programu z zakresu mobil-
ności wojskowej w ramach PESCO były powiązane 

konsorcja przemysłowe. Czy PGZ jako firma, a nie 
jako konsorcjum, to znaczy firma stowarzyszona 
z kimś jeszcze… Czy ona będzie mogła w tym uczest-
niczyć? I czy jest już… Bo już na przełomie stycznia 
i lutego miały być zakończone prace nad konkretami, 
jeśli chodzi o ten okres 2019–2020. Czy już jest coś 
konkretnego?

Drugie pytanie dotyczy programu czy instrumentu 
„Łącząc Europę”. Chodzi o dostosowanie infrastruk-
tury transportowej do celów wojskowych i ewentu-
alną kasę na to. Pytanie: czy już jest jasne, ile będzie 
na to pieniążków?

Co do poprzedniej kwestii też pytam, czy są mniej 
więcej znane wielkości finansów. Co do drugiej kwe-
stii: czy my jesteśmy na to przygotowani? Czy my nie 
powinniśmy zmienić naszego ustawodawstwa, jeśli 
chodzi o kwestie dostosowujące infrastrukturę do 
potrzeb przerzutu wojsk?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Mobilność militarna jest głównym punktem na-

szego zainteresowania, jeśli chodzi o wzmocnioną, 
ustrukturyzowaną współpracę PESCO. Jest to projekt, 
który identyfikujemy jako projekt spójny z planowa-
niem krajowym i planowaniem NATO, jeżeli chodzi 
o strefę bezpieczeństwa. W ramach PESCO, tak jak 
od początku deklarowaliśmy, będziemy wybierali 
tylko te projekty, które są spójne z logiką NATO, 
a nie projekty, które są obok niej. Miejmy nadzieję, że 
takie się nie pojawią, że takie nie będą realizowane. 
Zwracamy na to bardzo baczną uwagę.

Jeżeli chodzi o „Łącząc Europę”, to Polska jest 
jednym z głównych beneficjentów tego instrumentu 
finansowego zarówno jeżeli chodzi o transport, jak 
i o infrastrukturę energetyczną. Chcemy to konty-
nuować. Dzisiaj nie wiemy, jak duże pieniądze będą 
umieszczone w kopertach, bo jesteśmy na samym 
początku procesu, który będzie niejako wyboisty, 
będzie trudny. Wspominałem o tym. Zwracamy uwa-
gę na to, że wśród 9 zidentyfikowanych korytarzy 
transportowych w Unii Europejskiej 5 korytarzy do-
tyczy krajów Trójmorza. To budzi nasze najwyższe 
zainteresowanie, ponieważ widzimy tutaj synergię 
projektów unijnych z projektem, który jest nazywany 
Trójmorzem.

Jeśli chodzi o fundusz obronny, to negocjowanie 
reguł jego funkcjonowania dotyczy tylko i wyłącznie 
otwierania drzwi. To nie są zobowiązania. Chcieliśmy 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Otóż o ile 

mnie pamięć nie myli, to w końcu ub. r. w Parlamencie 
Europejskim była przyjęta deklaracja, stanowisko, 
rezolucja… Nie pamiętam w tej chwili, jaki był status 
tego dokumentu, dotyczącego zobowiązania Komisji 
Europejskiej do tego, aby wypracować mechanizm, 
który w przyszłości wiązałby użyczanie środków 
unijnych krajom członkowskim z kwestią przestrze-
gania praworządności w tychże krajach. Czy panu 
ministrowi jest znany ten dokument? Jakie jest stano-
wisko rządu polskiego wobec tego dokumentu? Tym 
bardziej że nikt w Europie nie opracował przecież 
jakiejś uniwersalnej definicji tego, czym jest prawo-
rządność, co to znaczy. Jaka jest ocena tego rodzaju 
działań w Parlamencie Europejskim? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Parlament zareagował na wstępne propozycje 

Komisji Europejskiej w tym obszarze. One są włożone 
do rozporządzenia, które w 4/5 odnosi się do kwestii, 
które cieszą się absolutnym naszym poparciem, czy-
li kwestii większej rzetelności, jeśli chodzi o walkę 
z nadużyciami w zakresie wydawania środków unij-
nych. Tutaj mamy instrumenty typu OLAF. One są 
dość efektywne. Co pewien czas słyszymy o różnych 
śledztwach w tej sprawie. One zwykle nie dotyczą 
Polski – Polska ma bardzo dobry wskaźnik, jeżeli 
chodzi o sposób wydawania pieniędzy. Siłą rzeczy 
wydajemy bardzo dużo pieniędzy, w szczególności 
spójnościowych pieniędzy wydajemy więcej niż prze-
ciętnie, a wskaźnik, jeżeli chodzi o brak nadużyć, pro-
centowy wskaźnik odnoszący się do całego kwantum 
pieniędzy, jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej. 
Jeżeli w Unii ktoś chciałby wzmocnić mechanizmy 
kontroli czy też przeciwdziałania nadużyciom, to ma 
pełne polskie poparcie.

Ale do tego rozporządzenia dołączono jeden 
element, który ma luźny związek z podstawą praw-
ną dotyczącą ochrony interesów finansowych Unii 
Europejskiej. Traktat pod tym względem jest akurat 
bardzo jasny. Dołączono element, który jest niezwy-

z tym, że mamy zdolność do realizacji założeń progra-
mu. Ja nie znam zagadnień, które mogłyby tworzyć 
kolizje w ramach prawa budowlanego, o którym pan 
mówi. Zakładam, że decyzje polityczne MON mają 
odpowiednią podstawę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Ministrze, czy byłby pan uprzej-

my przybliżyć mi, w jaki sposób prezydencja Austrii 
pochyliła się nad problemem, bardzo na świecie 
i w Europie znanym, przemytu osób i nielegalnej 
migracji.

I drugie moje pytanie, Panie Ministrze. W jaki 
sposób poradziła sobie prezydencja austriacka z pro-
blemem w zakresie cyberbezpieczeństwa? Bo to jest 
dzisiaj dość takie nośne na świecie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Wszystkie te rzeczy, na które zwróciłem uwagę 

– czyli postęp legislacyjny w zakresie umocnienia 
mandatu ENISA, kwestia cyberbezpieczeństwa, kwe-
stie w zakresie dostępności systemu ECRIS, kwestia 
rejestrów karnych, przepływ informacji w systemach 
VIS, SIS, Eurodac – w zasadzie temu służą. Prawda? 
Bo one w założeniu mają wykazywać, że przekra-
czanie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej po-
kazuje nam jakieś patologie, a system jest w stanie 
zidentyfikować, gdzie one są. Wzmocnienie mandatu 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w za-
kresie współpracy z krajami trzecimi i w zakresie 
polityki powrotowej jest ściśle powiązane z nielegalną 
migracją. A więc myślę, że to był jeden z prioryte-
tów politycznych nowego rządu w Austrii i ten prio-
rytet był realizowany bardzo rzetelnie. Aczkolwiek 
w większości te procesy nie są zakończone, ale w tych 
obszarach, o których pan mówił… Np. kwestia ESGiP 
jest bardzo zaawansowana – już nie budzi żadnych 
kontrowersji i została przygotowana do akceptacji 
legislacyjnej.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo)
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(sekretarz stanu K. Szymański) klimatu nazywane zobowiązaniami ideologicznymi, 
przestaje być samowystarczalna w dziedzinie ener-
getyki. To jest kwestia parametrów. Europa sprowa-
dza do siebie np. paliwa kopalne, których nie chce 
u siebie wydobywać, i tymi paliwami kopalnymi, 
sprowadzanymi przykładowo z Rosji, pali w swoich 
elektrowniach. Jednocześnie uniemożliwia się krajom 
członkowskim zakup energii bezpośrednio od krajów 
pozaeuropejskich, np. Polsce od Ukrainy. Tego doty-
czy pierwsze pytanie. No, to jest chyba troszkę nie-
konsekwentne. Prawda? No, paliwa kopalne, owszem, 
możemy kupować, a czystej wytworzonej energii już 
nie. To jak to jest? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest kompletnie inne. To jest kwe-
stia szkół na Ukrainie, a ściślej: zakazu prowadzenia 
edukacji w językach innych niż ukraiński. Nie chodzi 
tylko o szkoły polskie, bo ich jest akurat mało – chyba 
3 są. Chodzi głównie o szkoły węgierskie, również 
o szkoły słowackie. Czy w związku z tym, że jest to 
problem wielu krajów Europy, Europa w tym kontek-
ście dyskutuje z Ukrainą, czy nie za bardzo?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Jeżeli chodzi o klimat, to my od dłuższego czasu 

– myślę, że od początku członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej – zauważamy pewną nieadekwatność 
polityki klimatycznej w stosunku do sytuacji wielu 
krajów, m.in. Polski. W sytuacji, którą odziedziczy-
liśmy… To nie jest sytuacja, którą sami stworzyliśmy 
– my odziedziczyliśmy pewien system energetyczny, 
którego nie można zmienić z dnia na dzień, nawet 
gdybyśmy chcieli. Tak więc te mechanizmy, które są 
stosowane w odniesieniu do rynku energetycznego, są 
wyjątkowo kosztowne dla niektórych państw, w tym 
dla Polski, dlatego Polska ustawicznie sprzeciwia się 
tego typu rozwiązaniom. Zwracamy uwagę na to, 
że polityka klimatyczna powinna być realizowana 
w duchu elastyczności, tak aby każde państwo mogło 
wybierać takie instrumenty pewnych oszczędności 
natury ekologicznej czy środowiskowej, które dla 
niego są najbardziej efektywne kosztowo. Polityka 
klimatyczna jest zbudowana tak, że jest jeden sce-
nariusz dla wszystkich – dosłownie dla każdego ze 
wszystkich państw Unii Europejskiej – co powoduje, 
że niektóre państwa płacą więcej, co jest politycznie 
nie do przyjęcia.

Obecnie dyskutujemy – i jest to początek dys-
kusji – na temat nowej, długofalowej strategii Unii 
Europejskiej w tej sprawie. Do pierwszych doku-

kle niezdefiniowany, i to budzi dość poważne kontro-
wersje związane z odniesieniem do reguł m.in. prawo-
rządności. Mechanizm decyzyjny w tej sprawie jest 
również niezwykle mętny, ponieważ odnosi się też 
do opinii, chociażby organizacji pozarządowych, co, 
wydaje się, jest rzeczą niezwykle nieprzewidywalną, 
bo mamy cała gamę organizacji pozarządowych, które 
mogą – i słusznie – mówić, co chcą, na jakikolwiek te-
mat. Prawda? A więc wydaje się, że to nie jest system 
decyzyjny, który daje gwarancje prawne, gwarancje 
praw w tym przypadku państw członkowskich, bo 
każdy z podmiotów, poniekąd z uwagi na zasady pra-
worządności, powinien mieć gwarancję praw w syste-
mie podejmowania decyzji. Niejednoznaczność i nie-
ostrość tych kryteriów jest jednym z powodów, dla 
których negatywnie wobec tego projektu wypowie-
działy się służby prawne Rady, w zasadzie powielając 
argumentację, którą od początku przedstawialiśmy. 
Negatywnie w tej sprawie wypowiedział się rów-
nież Europejski Trybunał Obrachunkowy, używając 
mniej więcej tej samej argumentacji, że oczywiście 
intencja jest bardzo szlachetna, ale widzi tutaj bardzo 
poważny problem związany z tym, w jakim trybie, na 
podstawie jakich kryteriów, jakich przesłanek będą 
podejmowane tego typu decyzje, które w założeniu 
miałyby przynieść skutki w postaci ograniczenia 
praw członkowskich wynikających z traktatu. No, 
to jest dość poważna sprawa. Prawda? Sprowadzanie 
tego typu procesów do procesów czysto biurokrytycz-
nych jest, jak się wydaje, nie do przyjęcia. Oczywiście 
jesteśmy w trakcie prac, to jest jedna z istotnych czę-
ści składowych całego pakietu WRF. Jak mówię, nie 
oponujemy przeciwko lepszej kontroli interesów fi-
nansowych, ale musi się to odbywać na podstawie 
obiektywnych kryteriów, a proces decyzyjny musi 
zakładać ochronę praw wszystkich w tym zakresie. 
Ten element rozporządzenia ewidentnie jest pisany 
na polityczne zamówienie po to, żeby wykazać się 
żarliwością w sprawie, która nie ma nic wspólnego 
z interesami finansowymi Unii Europejskiej, bo aku-
rat dotyczy kraju, który pod tym względem ma, że 
tak powiem, najlepsze możliwe papiery.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Peczkis. Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dzień dobry.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące rynku 

energetycznego Europy. W związku z tym, że Europa 
nakłada na siebie kolejne zobowiązania w zakresie 
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(sekretarz stanu K. Szymański) rozporządzenie zostało przez Ministerstwo Energii 
całkowicie wyczyszczone, ono jest bezpieczne z pol-
skiego punktu widzenia. Aczkolwiek nie zmienia 
to faktu, że ceny energii w Unii Europejskiej rosną 
również z uwagi na bardzo daleko idące mechanizmy 
klimatyczne czy środowiskowe.

Kwestia edukacji na Ukrainie to jest zupełnie inne 
zagadnienie. Zmiany ustawowe, które zostały przy-
jęte na Ukrainie, mają oczywiście za cel ogranicze-
nie enklaw, w których jedynym językiem społecznie 
funkcjonującym i nauczanym jest język rosyjski. To 
ma kolosalne konsekwencje dla bezpieczeństwa tego 
kraju, ma to też związek z odziedziczoną sytuacją 
pewnej kolonizacji rosyjskiej w tamtym miejscu. Tak 
więc Ukraina ma pełne polityczne powody do tego, 
żeby szukać rozwiązania tego problemu, w szczegól-
ności po doświadczeniu wojny. Z punktu widzenia 
europejskiego my należymy do tych krajów, które 
zwracają uwagę na fakt, że efektem ubocznym tych 
działań, których nie podważamy, jest ograniczenie 
praw mniejszości w takiej lub innej skali – to nie ma 
tak dużego znaczenia, bo to jest kwestia pryncypiów, 
a nie skali – przede wszystkim węgierskiej, słowackiej 
i polskiej. Jednak nie chcielibyśmy eskalować tego 
problemu w sposób zupełnie pozbawiony kontroli, 
ponieważ nie chcielibyśmy, aby to przynosiło jakie-
kolwiek konsekwencje strategiczne, co może mieć 
miejsce. W każdym razie strona ukraińska wie, że 
musi coś z tym problemem zrobić, ponieważ nie może 
być tak, że skutkiem ubocznym tych zmian są ogra-
niczenia całkowicie należnych, niekontrowersyjnych 
praw mniejszości mieszkających na terenie Ukrainy, 
wymienionych przez pana senatora.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Panie Marszałku, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, powiedział pan w sposób dosta-
tecznie jasny, że rezultatem brexitu będzie zmniejsze-
nie składki albo zaprzestanie wpłacania składki przez 
Wielką Brytanię, rezultatem tego brexitu twardego, 
bez umowy. 

Proszę mi powiedzieć, jaka będzie ta składka, 
w jakiej wysokości może to być składka. Czy to bę-
dzie składka za 2 lata, czyli za rok 2019 i rok 2020, czy 
tylko za rok 2020? I ile z tej składki my uzyskujemy, 
czyli ile my stracimy? To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie ma charakter retoryczny. Skoro 
pan powiedział, że tweety przewodniczącego Rady 
Donalda Tuska na temat Wielkiej Brytanii są rzeczą 

mentów Rady Europejskiej wpisaliśmy wyraźne od-
niesienie, że te nowe plany muszą być oparte o na-
rodowe plany w zakresie energii i klimatu. Polskie 
Ministerstwo Energii przedstawiło taki narodowy 
plan w zakresie energii i klimatu, który jest dosto-
sowany do polskich realiów i który obniża koszty 
tego typu polityki. Zobaczymy, co z tego wyniknie 
– jesteśmy na początku tego procesu. Jednak, jak 
mówię, tutaj kolizyjność interesów istnieje od same-
go początku polskiego członkostwa i obawiam się, 
że ona nie ustanie. To powoduje, że dzisiaj w Unii 
Europejskiej bardzo trudno jest inwestować w ja-
kiekolwiek źródła energii. Po pierwsze, z uwagi na 
niestabilność regulacji, po drugie, z uwagi na bardzo 
silną preferencję źródeł odnawialnych. To powodu-
je również, że państwa członkowskie są zmuszone 
do rozwiązywania problemów, które niejako same 
sobie stworzyły. Rozwiązaniem tych problemów są 
systemy rekompensat, z jakimi mamy do czynienia 
w niektórych bogatych krajach zachodnich, jak np. 
Niemcy. No, chodzi tu o rozwiązywanie problemów 
związanych z wysokimi cenami energii, problemów, 
które samemu się stworzyło. Tak że to powoduje, 
że przemysł energochłonny ma bardzo ograniczo-
ną pozycję konkurencyjną w Europie. Wydaje się, 
że nikt nie jest w stanie powiedzieć, że całe sektory 
przemysłu energochłonnego powinny się wynieść 
z Europy, ponieważ to będzie budowało naszą zależ-
ność od dostawców zewnętrznych. To z kolei z punktu 
widzenia środowiskowego nie ma żadnego sensu, 
ponieważ ta sama działalność energochłonna, która 
będzie realizowana gdzieś w innych jurysdykcjach, 
będzie przynosiła przypuszczalnie dużo poważniejsze 
skutki środowiskowe, a środowisko jest jedno. Tak 
więc to, czy emisja następuje tu, czy tam, za jedną 
czy za drugą granicą, nie ma żadnego znaczenia – 
efekt środowiskowy jest negatywny. Tak więc Europie 
również ze względów środowiskowych nie powinno 
zależeć na tym, żeby produkcję szkła, stali, papieru 
eksportować gdzieś dalej, bo środowiskowo będzie to 
bardziej dokuczliwe, czyli będzie to sprzeczne z ce-
lami tej polityki, która rzekomo ma służyć ochronie 
środowiska, ochronie klimatu itd. To jest trwały punkt 
sporny.

Polsce udało się w ramach negocjacji dotyczących 
tzw. pakietu zimowego wprowadzić rozwiązania, któ-
re ochronią przynajmniej funkcjonowanie tego sys-
temu wsparcia, na który się zdecydowaliśmy w roku 
2016, czyli rynek mocy budowany przez Ministerstwo 
Energii w Polsce, który pierwotnie mógł się nie 
zmieścić w regulacjach planowanych przez Komisję 
Europejską. Teraz jesteśmy o krok od przyjęcia tych 
elementów, w szczególności rozporządzenia dotyczą-
cego systemów wsparcia, w tym rynków mocy. To 
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(senator B. Borusewicz) liardów euro rocznie. To jest obiektywny czynnik, 
o kolosalnym znaczeniu dla kształtu budżetu, który 
spowoduje, że budżet Unii Europejskiej będzie mu-
siał być mniej hojny dla wszystkich. Polska może to 
odczuć bardziej, ponieważ Polska jest beneficjentem 
netto budżetu, a te ubytki finansowania będą widocz-
ne bardziej w tych krajach, które są beneficjentem 
netto budżetu. To jest czynnik obiektywny, z powo-
du którego nowe wieloletnie ramy finansowe będą 
musiały być mniej hojne dla Polski. Tak się stanie 
na skutek po prostu tego, że bardzo pokaźna suma 
pieniędzy zniknie z tego bilansu. To są po prostu 
względy obiektywne.

Jeśli chodzi o rolę przewodniczącego Tuska, to 
myślę, że może on zawsze liczyć na bardzo rzeczowe 
stanowisko polskiego rządu i rzeczową współpracę 
polskiego rządu we wszystkich przypadkach, gdy 
będzie do tego gotowy. Jednak chciałbym podkre-
ślić, że polskie interesy i polska obecność w Unii 
Europejskiej są realizowane poprzez obecność pre-
miera w Radzie Europejskiej i ministrów w Radzie 
Unii Europejskiej, tak jak interesy każdego innego 
państwa. Od przewodniczącego Tuska wymagamy 
tylko tego, żeby w rzeczowy sposób odnosił się do 
racji, poglądów, interesów, także Polski. Niczego nad-
zwyczajnego nie wymagamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, na moje pytanie o podważanie 

mandatu przewodniczącego Tuska pan bardzo efek-
townie odpowiedział, zyskując powszechny aplauz 
połowy sali. Ja panu braw nie będę bił. 

Ale chciałbym zapytać, Panie Ministrze, jak zosta-
ła przyjęta wypowiedź pana prezydenta w Leżajsku 
w zeszłym roku, a więc w momencie trudnych nego-
cjacji, że Wspólnota Europejska to jest wyimagino-
wany twór. To jest pierwsze pytanie.

(Głos z sali: Wyimaginowana wspólnota.)
Tak, wyimaginowana wspólnota.
Drugie pytanie. Jak jest przyjmowany w Unii 

Europejskiej fakt, że minister spraw zagranicznych 
Czaputowicz z radością podpisał porozumienie de-
nuklearyzacyjne i o kontroli zbrojeń w Iranie, a jed-
nocześnie teraz urządzamy swoistą hucpę wbrew 
Europie albo przynajmniej przy jej absencji?

I trzecie pytanie. Wielka Brytania korzystała, po-
wiedziałbym, ze swoistego… Zapomniałem słowa…

(Głos z sali: Rabatu.)
…Z rabatu w wysokości, jak pamiętam, 1 miliarda 

funtów z uwagi na politykę rolną. My mamy problemy 

nieodpowiedzialną, to niech pan mi powie, czy od-
powiedzialną rzeczą jest podważanie przez władze 
polskie, także przez rząd, pozycji Donalda Tuska 
w Radzie Unii Europejskiej.

(Senator Janina Sagatowska: Sam sobie podwa-
żył.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Jeśli chodzi o zobowiązania Wielkiej Brytanii, 

to trzeba je podzielić na te, które są potwierdzone 
w umowie wyjścia i co do których na dziś nie ma 
kontrowersji między nami a stroną brytyjską… I to są 
zobowiązania płynące z faktu członkostwa Wielkiej 
Brytanii w Unii Europejskiej przez 40 lat, w tym 
w okresie negocjowania wieloletnich ram finanso-
wych, które będą obowiązywały do roku 2020, a będą 
rozliczone do roku 2023. Umowa wyjścia gwarantuje 
płynną realizację wszystkich zobowiązań brytyjskich 
płynących z faktu, że Wielka Brytania była stroną tej 
umowy, jaką jest porozumienie w sprawie wielolet-
nich ram finansowych. Jeżeli umowa wejdzie w ży-
cie, nie będzie żadnych kontrowersji co do tego, że 
płynność budżetu unijnego w tym okresie nie będzie 
zaburzona. Strona brytyjska nie podważa ważności 
swoich zobowiązań finansowych. One rozliczane są 
w bardzo różny sposób, ponieważ struktura wielolet-
nich ram finansowych jest dość skomplikowana i od-
nosi się, jak mówię, do zobowiązań, płatności, które 
mogą być rozliczone aż do roku 2023, ale również 
do zobowiązań, które są rozliczane znacznie, znacz-
nie później, np. takich zobowiązań jak finansowanie 
emerytur urzędników Unii Europejskiej w przyszło-
ści. Tak więc te zobowiązania w jakiejś minimalnej, 
ale realnej części będą trwały nawet dłuższy czas. 
Wszędzie mówimy o zobowiązaniach płynących 
z decyzji strony brytyjskiej. To nie są w żaden spo-
sób narzucane koszty procesu brexitu. To jest bardzo 
dokładnie opisana mapa zobowiązań, co do których 
uzgodniliśmy, że one są ważne, zachowują ważność 
po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jednak Wielka Brytania z oczywistych powodów 
nie będzie częścią wieloletnich ram finansowych po 
roku 2020. W związku z tym budżet Unii Europejskiej 
będzie pomniejszony o mniej więcej… To się różni 
w zależności od roku, ponieważ składka się waha, 
ale ten budżet będzie pomniejszony o sumę do 11 mi-
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(senator J. Rulewski) państw proponuje nam niezwykle spektakularne po-
mysły bez finansowania.

Po drugie, premier Morawiecki na posiedzeniu 
Rady Europejskiej wyraził się bardzo jasno – powie-
dział, że rabaty powinny być zlikwidowane nie tylko 
w przypadku Wielkiej Brytanii, która odchodzi, ale 
w przypadku wszystkich krajów, które korzystają 
z systemu rabatowego, ponieważ dzisiaj ten system 
nie ma już żadnego uzasadnienia. Zobaczymy, jak na 
to zareagują poszczególne państwa, które państwo, 
jak sądzę, podejrzewają o to, że kierują się abso-
lutnie altruistycznymi europejskimi marzeniami. 
Obawiam się, że w tej sprawie zareagują w sposób 
niezbieżny z tego typu altruistycznym proeuropej-
skim marzeniem i za wszelką cenę będą chciały 
zachować nieuzasadnione rabaty, które faktycznie 
powodują trudności w finansowaniu wieloletnich 
ram finansowych.

Po trzecie, jesteśmy otwarci na dyskusję na temat 
innych zasobów własnych, ale pod warunkiem, że ob-
ciążenia płynące z tych zasobów własnych będą roz-
łożone równomiernie między państwa członkowskie.

Na dzisiaj Komisja Europejska przedstawiła 3 mo-
dele zasobów własnych, rodzaje podatku europejskie-
go, bo do tego się to sprowadza. Wszystkie 3 koncep-
cje zakładają, że więcej będą płaciły kraje biedniejsze, 
co jest, muszę powiedzieć, dość specjalnym pomy-
słem, mówiąc delikatnie. To jest naprawdę pomysł 
ekstrawagancki, bym powiedział, żeby proponować 
system, który powodowałby per capita czy też per 
PKB większe obciążenia w Polsce niż w Holandii. No, 
wydaje się, że w ten sposób nie zbudujemy systemu 
zasobów własnych Unii Europejskiej, który będzie 
zyskiwał poparcie wszystkich państw i który będzie 
miał zaszytą w sobie zasadę pewnej uczciwości. To 
są działania raczej pozorowane.

(Senator Jan Rulewski: Nie na wszystkie pytania 
otrzymałem odpowiedź, zwłaszcza na pierwsze, o to 
stanowisko, wypowiedź pana prezydenta na temat…)

Nie miałem okazji rozmawiać na temat tej wypo-
wiedzi, zresztą również innych wypowiedzi, które 
padają w spontanicznych debatach na temat przy-
szłości Unii, stanu Unii, tego, co myślimy w Unii…

(Senator Janina Sagatowska: Ja nie rozumiem, 
po co…)

…w dosłownie wszystkich stolicach państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. Gdyby kiedyś wybrał 
się pan do parlamentu holenderskiego, to również 
usłyszałby pan wiele gorzkich słów na temat Unii 
Europejskiej. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Nie je-
steśmy wyjątkiem, gdy mówimy, że czasami mamy 
wrażenie, że ta wspólnota nie działa tak, jak powinna 
działać.

(Senator Jan Rulewski: Wypowiedź była taka, że 
to w ogóle jest bez sensu.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)

i powiększą się te problemy, bo rynek brytyjski będzie 
trudniejszy, nie da się tego ukryć. Pytanie: czy pan 
negocjował, czy podjął zobowiązanie, żeby tę część 
albo całość rabatu przejąć na rzecz naszego rolnictwa, 
naszych chłopów?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę bardzo…
(Senator Jan Rulewski: No, przejąć, bo pan wzdra-

ga się…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Tak sobie…)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: …Żeby Europa część tego 

przydzieliła polskiemu chłopu. Proces trwa…)
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

To jest bardzo ambitny pomysł. Musimy to prze-
myśleć, przeanalizować, w jaki sposób to zrobić, żeby 
brytyjski rabat zabrać z tego stołu i rozdać.

(Głos z sali: …Naturalnie od ministerstwa…)
Może tak, może to jest dobry pomysł na te nego-

cjacje, bo one są trudne, więc wymagają niekonwen-
cjonalnych pomysłów. One mogą być pomocne w wy-
chodzeniu z takich klinczy negocjacyjnych, jakich 
się spodziewamy. Tak więc być może skorzystamy 
z tego wsparcia.

Na dziś mogę powiedzieć, że Polska kilka miesię-
cy temu w dyskusji nad nowymi zasobami własnymi 
Unii Europejskiej, czyli w dyskusji na temat finanso-
wania budżetu Unii Europejskiej, przedstawiła, my-
ślę, bardzo klarowne stanowisko, mówiące o tym, że 
jeżeli ktoś chce realizować w Unii Europejskiej nowe, 
bardzo ambitne i kosztowne cele, to musi przedstawić, 
skąd weźmie pieniądze, z których on chce te cele 
finansować, w związku z czym musi wykazać się 
gotowością do podniesienia składki. To po pierwsze. 
Polska taką gotowość ma, z oczywistych powodów. 
Te państwa, które promują radykalny wzrost wydat-
ków na migrację i na obronność, takich zdolności 
ewidentnie nie mają, o czym głośno mówią. Wydaje 
się, że to jest pewna niekonsekwencja. W każdym 
parlamencie, kiedy mówimy o budżecie, gdy ktoś 
przedstawia jakiś bardzo światły, sensowny, bardzo 
obiecujący cel, to musi pokazać, z czego go sfinansu-
je. Prawda? Tutaj nie mamy tej konsekwencji. Wiele 
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(sekretarz stanu K. Szymański) cepcją? Chodzi o to, żeby móc przedstawić dokładny 
przebieg, drogę, którą Unia Europejska w tej drugiej 
koncepcji powinna przejść, aby po prostu stać się 
organizmem sprawnym ekonomicznie, a po powrocie 
do źródeł także akceptowanym przez społeczeństwo. 
Widzimy, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o głoso-
wania. Zobaczymy, jak będzie wyglądać najbliższe 
głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Proste py-
tanie: czy mamy już koncepcję, jak budować Unię 
Europejską w przyszłości?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
To drugie pytanie jest na seminarium, ponieważ 

tutaj nie mamy bardzo prostego wyboru między 
wspólnotowością a przywróceniem władzy państw 
narodowych. Unia Europejska jest mieszaniną 
wszystkich procesów. W bardzo wielu procesach pań-
stwa członkowskie mają cały czas zagwarantowaną 
swoją wiodącą rolę i nie chcą tej kompetencji wypu-
ścić, w szczególności w takich obszarach jak: spra-
wiedliwość, sprawy wewnętrzne, bezpieczeństwo, 
obronność. To wszystko są obszary, które są objęte 
współpracą międzyrządową. To, że na pewnym etapie 
rosnąca grupa państw poczuła się niezbyt komfortowo 
w sytuacji, kiedy mogą być one przegłosowywane na 
skutek działań, nazwijmy to, wspólnotowych, to jest 
fakt. To jest powód, dla którego bez zmiany trakta-
towej, ale na gruncie traktatu lizbońskiego mamy do 
czynienia z faktycznym przesunięciem ciężaru na 
państwa. Przejawem tego są coraz częstsze spotkania 
Rady Europejskiej, gdzie spotykają się premierzy 
i coraz częściej decydują się na to, żeby konkluzje 
budować nie na poziomie ogólności i jakiegoś wska-
zywania kierunku, ale również decydować o szczegó-
łach legislacji, tam, gdzie to jest konieczne. No, trudno 
o silniejszy przejaw międzyrządowości jak właśnie 
taka aktywizacja Rady Europejskiej, która jest wyra-
zem międzyrządowego wymiaru Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o brexit, to opinię na temat różnego 
typu popisów publicznych już wyraziłem i nie chcę 
do niej wracać. Co do samego procesu to pamiętajmy, 
że Wielka Brytania również nie jest bezinteresowna 
w tych negocjacjach. Przy całej sympatii do Londynu 
i całym politycznym przekonaniu, że byłoby lepiej 
zrobić wszystko, aby uniknąć bezumownego brexitu, 
musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest stroną tych 
negocjacji, która zabiega o własne interesy. My chcie-
libyśmy uformować umowę wyjścia w taki sposób, 

Nie, to nigdy nie padło. Myślę, że nie mają państwo 
podstaw do tego typu podejrzeń. W szczególności po 
wysłuchaniu ponaddwugodzinnej informacji na temat 
polityki polskiej w ramach prezydencji austriackiej 
wydaje się, że podstawy do tego typu hipotez są dość 
mierne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Teraz 2 pytania ogólne. Pierwsze jeszcze w sprawie 

brexitu. Otóż uważam, że tak jak Komisja Europejska, 
niektórzy wysocy urzędnicy europejscy oceniają nas, 
tak i my mamy prawo oceniać ich. Uważam, że to, 
co w tej chwili dzieje się na styku rząd brytyjski – 
przedstawiciele Komisji Europejskiej, a przynajmniej 
niektórzy jej wysocy urzędnicy, jest po prostu skanda-
liczne. Ja nie oceniam wypowiedzi, tweetów, jakichś 
wodotrysków celebryckich – ja oceniam fakty.

Jak to się stało, że Komisja Europejska i jej urzęd-
nicy nie byli w stanie doprowadzić do porozumienia 
z Wielką Brytanią? Bo fakt jest faktem, to, które 
zostało wynegocjowane, nie zostało zaakceptowane 
przez parlament brytyjski. No i teraz nie wiem… 
Przejście nad tym do porządku dziennego, czekanie 
na twardy brexit, robienie na złość społeczeństwom 
europejskim, doprowadzanie do stanu – nie wiem, jak 
to się skończy, zobaczymy w praktyce – zagrożenia 
dla gospodarki europejskiej jest, uważam, po prostu 
nieodpowiedzialne. Zastąpienie efektywnych nego-
cjacji i ewentualnego porozumienia wypowiedziami 
na Twitterze czy w sferze internetowej – to jest po 
prostu zachowanie raczej zgodne, nie wiem, z psychi-
ką kilkunastolatka, a nie odpowiedzialnego polityka. 
Prosiłbym, żeby pan się do tego ustosunkował.

Drugie pytanie dotyczy jeszcze bardziej ogól-
nej kwestii. Otóż mamy w tej chwili do czynienia 
z rywalizacją 2 poglądów co do dalszego rozwoju 
Unii Europejskiej. Jeden mówi o pogłębieniu inte-
gracji. Są już podpisywane porozumienia pomiędzy 
np. Niemcami i Francją. A drugi mówi o Europie 
ojczyzn, czyli w pewnym sensie o wycofaniu się do 
źródeł integracji europejskiej. Pytanie jest takie: czy 
ten drugi pogląd dotyczący Europy ojczyzn jest już, 
powiedziałbym, obrabiany w sposób prawny, trakta-
towy? Czy są jakieś think tanki albo jakieś miejsca 
w samej Unii, które zaczynają się zajmować tą kon-
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(sekretarz stanu K. Szymański) z konkurencyjnością tych 2 obszarów. No, za chwilę 
będą to 2 obszary celne, 2 obszary handlowe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja bym chciał poprosić pana 

o rozwinięcie tego, co pan powiedział w odpowie-
dzi na moje pierwsze pytanie. Chodzi mianowicie 
o kwestię tej deklaracji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie mechanizmu powiązania praworządności 
ze środkami unijnymi. Wspomniał pan w odpowie-
dzi, że jest jakiś kontekst polityczny tego działania 
Parlamentu Europejskiego. Czy mógłby pan minister 
to rozwinąć i skomentować, na czym ta polityczność 
polega i jaki to jest mechanizm?

I druga kwestia. W grudniu, bodajże w Berlinie, 
odbyła się konferencja na temat przyszłości Unii 
Europejskiej i media obiegła m.in. taka wypowiedź 
pani kanclerz Merkel: państwa narodowe powinny 
być obecnie gotowe do oddania suwerenności. Jakie 
jest stanowisko rządu polskiego wobec takich ten-
dencji, które niewątpliwie zostały wyrażone w ten 
sposób przez panią kanclerz Merkel? No, nie jest ta-
jemnicą, że Niemcy są istotnym państwem w Unii 
Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Wystąpienia publiczne, także takie jak to, często 

zawierają takie momenty, z których bardzo łatwo jest 
zaczerpnąć cytat, który może być rozumiany na naj-
różniejsze sposoby. Krótko mówiąc, ja nie widzę żad-
nych politycznych konsekwencji tego apelu kanclerz 
Merkel w polityce niemieckiej. Niemcy nie są krajem, 
który jest gotowy do oddawania suwerenności w spra-
wach, które są kluczowe dla interesu niemieckiego. 
Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób przebiega dys-
kusja na temat budżetu strefy euro, uwspólnotowienia 
długu, wspólnej odpowiedzi na zadłużenie banków. 
Niemcy nie są chętne, aby mówić o tym głośno.

Zwykle bardzo głośno wypowiadają się w tej spra-
wie kraje Północy, takie jak Holandia, ale od bardzo 
wielu lat, pomimo traumy związanej z kryzysem za-

aby ona mogła przetrwać głosowanie w brytyjskim 
parlamencie, ale nie możemy tego zrobić za wszelką 
cenę. Ograniczenia, które widzimy, są związane już 
bezpośrednio z handlowymi interesami gospodarki 
polskiej, która jest częścią wspólnego rynku i częścią 
unii celnej. W związku z tym nie możemy doprowa-
dzić do sytuacji, w której Wielka Brytania, będąc 
krajem pozaunijnym, miałaby jakiekolwiek przewa-
gi konkurencyjne względem gospodarki unijnej, bo 
my jesteśmy jej częścią. Ze względów zasadniczych 
również jesteśmy bardzo ostrożnie nastawieni do ja-
kichkolwiek ruchów, które oznaczałyby dezintegrację 
wspólnego rynku w kontekście kraju trzeciego. Ten 
rynek i tak jest pod olbrzymią presją wewnętrzną. Są 
różne kraje, które narzekają na niektóre aspekty tego 
rynku, w szczególności tam, gdzie przegrywają. I to 
jest problem. Mówiłem o tym przy okazji impasów, 
jeśli chodzi o budowę rynku usług czy rynku cyfro-
wego. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby przy 
okazji brexitu dopuścić do pewnego rodzaju prece-
densu, który pokazywałby, że w gruncie rzeczy ze 
wspólnego rynku można wybierać tylko te rzeczy, 
które nam aktualnie pasują. To byłoby niezgodne 
z naszym interesem, z interesem kraju, który jest 
częścią wspólnego rynku i częścią unii celnej.

A więc pod względem politycznym Polska zde-
cydowanie zachowuje się proaktywnie, jeśli chodzi 
o poszukiwanie rozwiązań po kryzysie ratyfikacyj-
nym. Uważamy, że to jest po prostu poważny fakt. 
To nie jest tylko brytyjskie zmartwienie, to jest 
nasze wspólne zmartwienie. Krótkotrwała, płytka, 
mało odpowiedzialna satysfakcja, że ktoś wpadł 
w problemy polityczne, jest po prostu nieodpo-
wiedzialna, a stawką tej nieodpowiedzialności są 
interesy gospodarczo�handlowe i bezpieczeństwo 
całej Europy. I to jest powód, dla którego krytycz-
nie odnosimy się do niektórych wyskoków w tej 
sprawie, które zresztą trwają dłuższy czas. No, 
to nie był jeden przypadek. Tych przypadków jest 
więcej, dlatego dalej będziemy reagowali w ten 
sposób na tego typu wyskoki.

A jeżeli chodzi o sam proces, to musimy pamiętać 
o tym, o czym już mówiłem. Kwestie związane z kon-
kurencyjnością rynku wspólnotowego względem kra-
ju trzeciego są bardzo jednoznaczne. Nie możemy 
szukać rozwiązania problemu bezumownego brexitu 
za wszelką cenę, ponieważ jesteśmy uczestnikiem 
wspólnego rynku, wspólnej polityki handlowej, unii 
celnej, Unii Europejskiej. Nasze interesy są powią-
zane z tą właśnie częścią, tą stroną stołu negocjacyj-
nego. Na pewnym etapie to są po prostu negocjacje 
handlowe. One nie mają charakteru politycznego, 
chociaż mają polityczne konsekwencje. Zasadniczo 
chodzi jednak o bardzo konkretne wartości związane 
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(sekretarz stanu K. Szymański) powinien być, ale procesy polityczne mają charakter 
otwarty, w związku z czym z całą pewnością wiele 
krwi – wszędzie, we wszystkich stolicach, włącznie 
z Warszawą – zostało napsute na skutek tego nie-
szczęsnego procesu politycznego. Taki jest kontekst 
polityczny tego rozporządzenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym poruszyć 2 punkty, 2 sprawy, Panie 

Ministrze.
Po pierwsze, sprawa – to tak na marginesie dzi-

siejszej konferencji – przyszłości JCPOA, czyli poro-
zumienia z Iranem. Jak to widzi w tej chwili polska 
dyplomacja? Bo przecież jednym z argumentów, które 
wytaczaliśmy, i to zarówno rządząca partia, jak i opo-
zycja, było to, że to porozumienie, podpisane wspól-
nie przez stronę amerykańską i partnerów europej-
skich, zmniejsza ryzyko i obniża napięcie w regionie, 
czego dotyczy dzisiejsza konferencja. Ono zostało 
jednostronnie zerwane przez Stany Zjednoczone; 
to jest suwerenna decyzja rządu amerykańskiego. 
Europa trwa przy tych postanowieniach. Minister 
Czaputowicz przy okazji przygotowań do konferen-
cji wspomniał o tym, że jesteśmy po stronie Unii 
Europejskiej, ale rzeczywistość aż trzeszczy. Co dalej 
zamierza Ministerstwo Spraw Zagranicznych robić 
w kwestii JCPOA? Jakie jest stanowisko na przyszłość 
w sprawie tego porozumienia? O to mi chodzi. To po 
pierwsze.

Po drugie, chodzi o kwestię przedstawioną na 
ostatnim kongresie w Helsinkach przez naszą grupę 
polityczną w Unii Europejskiej, czyli EPP, a mia-
nowicie zmierzanie do stworzenia europejskiej unii 
obrony jako odległego, ale istniejącego celu, niema-
jącego nic wspólnego z absurdalnym pomysłem na 
jakąś armię europejską, z tym nierealnym pomysłem. 
Chodzi o europejską unię bezpieczeństwa i obrony. 
Jakie jest stanowisko MSZ w tej sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Myślę, że stanowisko Polski i Unii Europejskiej 

w sprawie JCPOA pokazuje, że Polska trzyma się 
jedności europejskiej tam, gdzie została ona zdefinio-

dłużeniowym, nie jesteśmy w stanie dokończyć unii 
bankowej, z trudem kończymy unię kapitałową. Nie 
ma mowy o tym, aby w jakikolwiek sposób wpływać 
na mechanizmy uwspólnotowienia odpowiedzialności 
za dług publiczny krajów strefy euro, pomimo że 
są bardzo poważne argumenty – argumenty natury 
politycznej, a czasami moralnej – by to zrobić. To 
nie jest dyskusja, w której my bierzemy bezpośredni 
udział, ponieważ to jest sprawa strefy euro. Od lat 
można jednak zauważyć bardzo jednoznaczną pra-
widłowość. Otóż akurat w tej dziedzinie, w której 
interesy państw Północy, które nie mają problemów 
zadłużeniowych, byłyby bardzo istotnie ograniczo-
ne, żaden z tych krajów, nawet tych, które mają naj-
bardziej proeuropejską retorykę na użytek spotkań 
publicznych, nie wykazuje się żadną gotowością do 
tego, aby cokolwiek zrobić w tej sprawie. Co wię-
cej, akurat w systemie niemieckim doszło do zace-
mentowania tego stanowiska na poziomie trybunału 
konstytucyjnego przynajmniej w przypadku 2 orze-
czeń, które w zasadzie uniemożliwiają przekazanie 
w jakimkolwiek momencie jakichkolwiek istotnych 
transferów po to, aby, jak to często publicystycznie się 
mówi, ratować strefę euro. To jest powód olbrzymiego 
zawodu po stronie państw południowych. Myślę, że 
to jest także powód zmian politycznych, które obser-
wujemy w państwach Południa, które destabilizują 
całość strefy euro i całość Unii Europejskiej. Nie 
zmienia to faktu, że kraje Północy, także Republika 
Federalna Niemiec, nie mają skłonności do tego, aby 
akurat w tej dziedzinie, bardzo konkretnej, porzucić 
suwerenność w imię projektu europejskiego, w imię 
w tym wypadku sanowania, uzdrawiania sytuacji 
w strefie euro. Tak więc traktuję to jako wypowiedź 
natury politycznej, która nie przynosi konsekwencji 
politycznych przynajmniej po stronie deklarującego. 
Jeżeli przyniesie, to będziemy do tego się odnosili.

Jeśli chodzi o kontekst polityczny pojawienia się 
tego rozporządzenia, które robi wrażenie, jakby było 
napisane w innej sprawie, a zostało jakby adjustowa-
ne, rozwinięte ex post… Takie wrażenie robi redakcja 
tych artykułów – jakby nie pochodziły spod jednej 
ręki. Na pewno materialnie poszczególne elementy 
do siebie nie przystają, ponieważ jest tam po pro-
stu dopisany element związany z praworządnością. 
Kontekst jest oczywisty. To rozporządzenie powstało 
po bardzo wielu miesiącach, jeśli nie latach utrzymu-
jącego się sporu o to zagadnienie między Komisją 
Europejską a Polską, sporu, który nie przynosi żadnej 
konkluzji. Ten spór nie powinien być prowadzony 
w ten sposób, bo przynosi to jedynie koszty politycz-
ne, niepotrzebne emocje, które, jak sądzę, nie służą 
zbyt dobrze porozumieniu, zaufaniu. My staramy się 
to kontrolować, utrzymać ten temat tam, gdzie on 
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(sekretarz stanu K. Szymański) dobrze uzasadniony pogląd. Zwracamy uwagę, że 
strategicznie tego typu awans Unii Europejskiej w ob-
szarze bezpieczeństwa musi służyć przeciwdziałaniu 
wszystkim zagrożeniom strategicznym. Nie tylko na 
południu, gdzie mamy bardzo duże i obiektywnie 
poważne problemy – a mamy też ryzyko przechyłu 
politycznego w tamtym kierunku – ale musi to służyć 
również na wschodzie. Myślę, że niektóre państwa 
są mniej chętne do tego, aby odpowiadać w sposób 
właściwy, proporcjonalny na zagrożenia na wscho-
dzie. Ale jeżeli te 2 elementy będą spełnione – oprócz 
elementu bardzo już operacyjnego, czyli dostępno-
ści pieniędzy, a jeżeli ma być ich dużo, to chodzi tu 
również o nasze pieniądze – to nic nie będzie stało 
na przeszkodzie temu, aby Polska była aktywnym 
uczestnikiem i promotorem tego typu rozwiązań. 
Jednakże te warunki muszą być spełnione, a jeżeli 
nie będą spełnione, to będziemy mieli nadal problem, 
który w Unii Europejskiej utrzymuje się od jakichś 
25 lat, i nie ruszymy z miejsca. Jeżeli pokonamy te 
problemy, to ruszymy z miejsca.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, bardzo mnie ucieszyła informa-

cja, której pan przed chwileczką udzielił, odpowiada-
jąc na jedno z pytań, tzn. że rząd, ministerstwo ściśle 
współpracuje z panem przewodniczącym Donaldem 
Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nic takiego nie 
powiedziałem..)

…w różnych sprawach dotyczących Polski. 
W związku z tym chciałbym zapytać… Często wi-
dzimy w mediach takie informacje, że pan prze-
wodniczący Donald Tusk spotyka się z premierem, 
prezydentem tego czy innego kraju europejskie-
go – o tym donoszą media. Chciałbym w związku 
z tym zapytać, ile razy pan premier, pan prezydent 
naszej ojczyzny spotkał się z panem przewodniczą-
cym Rady Europejskiej podczas trwania prezydencji 
austriackiej, ale może także wcześniej, od początku 
trwania kadencji pana przewodniczącego Donalda 
Tuska. Oczywiście nie mówię o takich spotkaniach 
w szerokim gronie, czyli gdy spotyka się cała Rada 
Europejska, ale chodzi o takie spotkania, które by-
łyby spotkaniami dotyczącymi spraw między Polską 
a Unią Europejską, o których ci politycy powinni roz-
mawiać. Gdyby mógł pan powiedzieć… Oczywiście 
nie chcę znać szczegółów, ale chodzi o to, co było 

wana, tam, gdzie polityka została ustalona. Jednakże 
polityka Unii Europejskiej w tym regionie jest bardzo 
wąsko zdefiniowana. JCPOA jest jednym z niewielu 
elementów, które są przedmiotem ustalonego stano-
wiska UE 28 w tej sprawie, i tego nie podważamy. 
Ale zwracamy uwagę, że odstąpienie jednostronne 
Stanów Zjednoczonych, które jest jakoś motywowa-
ne… Bo są poważne argumenty, które stoją za tym 
przekonaniem. Ocena polityczna, czy to porozumie-
nie służy stabilizacji, czy nie, w Waszyngtonie jest po 
prostu inna, a to oznacza, że siła tego porozumienia 
jest oczywiście bardzo znacząco osłabiona, atrakcyj-
ność tego porozumienia jest osłabiona. My nie mamy 
nic przeciwko temu, żeby politycznie Unia Europejska 
zachęcała Iran do tego, by trzymać się tego poro-
zumienia, ale zwracamy uwagę, że próba tworzenia 
mechanizmów finansowych, których politycznym 
sensem i konsekwencją byłoby nie tylko ominięcie 
sankcji amerykańskich, ale i ich skompensowanie, 
jest zupełnie innym problemem i to jest problem poli-
tyczny. Nie jesteśmy przekonani, że Unia Europejska 
powinna robić tego typu rzeczy, ponieważ na to się 
nie umawialiśmy. Umówiliśmy się na to, że będziemy 
promować porozumienie JCPOA, i to wszystko.

Co do unii obronnej, to jeżeli mielibyśmy się trzy-
mać takich publicystycznych ocen – bo pan senator 
użył chyba sformułowania „absurdalne”…

(Senator Bogdan Klich: Tak, absurdalny…)
Tak. No, na poziomie publicystycznym wszystko 

możemy w ten sposób ocenić. Unia obronna, to, jak 
ona jest czasami zarysowywana, jeśli brać pod uwagę 
realia europejskie, również mogłaby być uznana za 
absurdalną. To jest język opisowy, my zaś koncentru-
jemy się dzisiaj na konkretnych inicjatywach, które 
pojawiają się na stole. Być może, z punktu widzenia 
dalekosiężnych planów takich jak unia obronna, są 
to sprawy pośrednie, bo na pewno nie są małe, ale 
wolimy zajmować się konkretami takimi jak PESCO, 
w ramach którego polska obecność rośnie i zapewne 
będzie bardziej widoczna w najbliższych miesiącach 
– dzisiaj uczestniczymy już chyba w 8 projektach 
w ramach PESCO, działamy od początku jego powo-
łania – czy jak fundusz obronny, w przypadku które-
go bierzemy aktywny udział w negocjowaniu reguł 
funkcjonowania, czy też jak wspólne planowanie. 
Oczywiście mamy bardzo jasne stanowisko politycz-
ne, tj. nie chcemy, żeby Unia Europejska budowała, 
z takim lub innym uzasadnieniem, jakiekolwiek al-
ternatywne rozwiązanie wobec kręgosłupa bezpie-
czeństwa, jakim pozostaje i jeszcze długo pozostanie 
NATO. Zresztą nic nie wskazuje na to, żeby to się 
miało zmienić, nie widzimy więc powodu, żeby ogra-
niczone zasoby lokować w miejscach, które będą nie-
synergiczne względem NATO. Myślę, że to jest dość 
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(senator K. Kleina) O tym trzeba pamiętać cały czas. Kiedy spotka-
nie Rady się rozpoczyna… Ja nie jestem w stanie 
powiedzieć, ile razy ścieżki tych panów się przeci-
nają, ponieważ spotkanie Rady jest za zamknięty-
mi drzwiami, ale zapewne jest tu wiele interakcji, 
w szczególności w momencie, kiedy chodzi o sprawy 
ważne z polskiego punktu widzenia. My jesteśmy 
w permanentnym kontakcie z sekretariatem prze-
wodniczącego, z przewodniczącym, ponieważ on or-
ganizuje prace tego przedsięwzięcia, jakim jest Rada 
Europejska. Tak więc myślę, że nikt nie jest w stanie 
stwierdzić, ile spotkań i w jakich sprawach się odby-
wa, ponieważ to jest proces dość spontaniczny i on nie 
jest ustrukturyzowany w taki sposób, jak to ma miej-
sce w przypadku oficjalnych delegacji państwowych. 
Jak przyjeżdża do Warszawy, dajmy na to, premier 
Holandii, to jest delegacja, są określone czas, miejsce 
– wszystko jest bardzo konkretne. Rada Europejska 
jest ciałem spontanicznym, więc ja nie jestem w stanie 
stwierdzić, ile razy i w jakich sprawach panowie ze 
sobą rozmawiają, ponieważ to z założenia się dzieje za 
zamkniętymi drzwiami, odbywa się tylko pomiędzy 
szefami rządów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Senator Alicja Zając: Wiele razy.)
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, jed-

nak muszę dopytać…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Moje pytanie było właśnie takie, że nie chodzi 

mi o takie spotkania, że przecinają się na korytarzu 
drogi ich i pana przewodniczącego Donalda Tuska…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nie, nie – nie to 
miałem na myśli.)

…czy na spotkaniu Rady Europejskiej. Mówię 
tylko o oficjalnych spotkaniach – to tak jak np. prze-
wodniczący Donald Tusk odbywa spotkania w innych 
krajach europejskich lub też właśnie w Brukseli – 
które są spotkaniami z nim naszego pana premiera, 
naszego pana prezydenta. Jeżeli pan nie jest w stanie 
dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, bo pan mówi, że 
nie jest w stanie odpowiedzieć, to proszę o udzielenie 
takiej informacji na piśmie. I równocześnie jest…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nie, nie, ja 
wszystko dobrze pamiętam, bo jestem w tym proce-
sie od samego początku.)

Panie Ministrze, proszę pozwolić, że w takim razie 
dokończę.

głównymi tematami tych rozmów między panem pre-
mierem lub panem prezydentem a przewodniczącym 
Rady Europejskiej, i w czasie prezydencji austriackiej, 
i w czasie prezydencji wcześniejszych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Po pierwsze, jedno wyjaśnienie proceduralne: 

Rada Europejska składa się z szefów rządów i głów 
państw…

(Senator Kazimierz Kleina: To wiem.)
…członkowskich. Mam wrażenie, że niektó-

rzy z państwa sugerują, że przewodniczący Rady 
Europejskiej jest jakimś osobnym podmiotem w tym 
gronie. Nie, jest inaczej.

(Senator Kazimierz Kleina: Ja to rozumiem do-
skonale.)

Przewodniczący Rady Europejskiej ma zobowią-
zania, przypisane traktatem zobowiązania co do po-
mocy w zakresie współpracy podmiotów, czyli szefów 
rządów i głów państw. To jest jego rola jako przewod-
niczącego, jego rola jako stałego sekretariatu Rady 
Europejskiej. Tak więc ma on zobowiązania wobec 
wszystkich państw członkowskich – mam nadzieję, 
że chętnie je realizuje również wobec Polski – w za-
kresie ułatwiania procesu politycznego w Radzie. 
Przewodniczący Tusk nie jest stroną, z która nego-
cjujemy np. kształt zapisów. Negocjujemy kształt 
decyzji, kształt zapisów z innymi szefami rządów 
i głowami państw, bo to oni są podmiotem, który 
działa w Radzie.

(Senator Kazimierz Kleina: To wiadomo, dosko-
nale wiemy o tym.)

No, nie jestem pewien, czy to jest wiadome dla 
wszystkich, ponieważ w niektórych pytaniach po-
brzmiewa taka sugestia, że premierzy 28 krajów spo-
tykają się tam po to, żeby uzyskać coś od przewodni-
czącego Tuska. Nie, jest odwrotnie. Przewodniczący 
Tusk ma zobowiązanie wobec tych premierów, żeby 
ułatwiać sprawy, tak?

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, ale 
ja w ogóle czegoś takiego nie sugeruję.)

Proces odbywa się między premierami.
(Senator Kazimierz Kleina: Proszę mi nie wma-

wiać, nie wkładać czegoś takiego w usta, bo ja w ogó-
le nie mówiłem o takich sprawach. Prawda? Naprawdę 
mam mniej więcej orientację i stąd to moje pytanie.)

To pytanie tak brzmiało, było w tym duchu, po-
wiedzmy sobie szczerze.
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(senator K. Kleina) darstwa rodzinne jako podstawę jako taką podstawę 
europejskiego rolnictwa. No i przede wszystkim: jak 
zatrzymać młodych ludzi na wsi? To jest poważny 
problem. Na młodych rolników poszły ogromne środ-
ki w 2 ostatnich perspektywach budżetowych, ale 
rolnictwo europejskie czy europejska wieś mocno się 
starzeje. Trochę lepiej jest w Polsce, ale jeżeli chodzi 
o Europę, to sytuacja jest absolutnie dramatyczna. 
Czy ewentualnie pan minister mógłby nam przybli-
żyć, jakie były efekty dyskusji na ten temat podczas 
prezydencji austriackiej?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Jeżeli chodzi o strukturę demograficzną rolników, 
o zatrzymywanie rolników, to jest to kwestia mini-
sterstwa rolnictwa. Ja nie mam żadnej wiedzy o tym, 
co dzieje się w tej sprawie, ponieważ jest to polityka 
sektorowa.

Jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, to 
mamy 2 problemy: skalę finansowania i zasady finan-
sowania. Jeżeli chodzi o skalę, to Polska oczywiście 
odtworzyła koalicję państw, która zawsze działała 
w obronie polityki rolnej, państw, które są na tej po-
lityce bardziej skoncentrowane, nie porzucają sektora 
rolnego i są zainteresowane utrzymaniem finansowa-
nia tej polityki na właściwym poziomie. To powin-
no przynieść właściwe efekty w procesie negocjacji. 
Jesteśmy na samym początku, więc na razie możemy 
mówić tylko o tym, jaka jest gotowość. Gotowość 
tych samych państw co zawsze, Polski również, jest 
taka sama. Mówię o gotowości do tego, by bronić 
polityki rolnej w strukturze wydatków wieloletnich 
ram finansowych.

Jeżeli chodzi o zasady zarządzania, to jesteśmy na 
jeszcze bardziej wstępnym etapie, ponieważ mamy 
tylko projekty. One nie są dzisiaj przedmiotem za-
awansowanych prac legislacyjnych. Za to będzie od-
powiadało ministerstwo rolnictwa, które zapewne 
znajdzie takie modele zarządzania polityką rolną, któ-
re będą niejako przylegały do rzeczywistości polskiej. 
Ta rzeczywistość jest różna w różnych państwach 
członkowskich. My oczywiście mamy swoje ocze-
kiwania w tej sprawie. To będzie przedmiotem sek-
torowych uzgodnień między ministrami rolnictwa.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej pytań.
(Senator Jan Filip Libicki: Jak to nie?)
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku…)
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Są.)
Pan senator Pociej.

I jest właśnie prośba, żeby na piśmie odpowie-
dzieć, jakie były główne tezy tych spotkań, oczy-
wiście bez szczegółów, które są przedmiotem tajnej 
dyplomacji, bo tego nie chcę… No, byłbym tego cie-
kawy, ale rozumiem, że udostępnienie tego nie jest 
możliwe. Tak że prosiłbym o udzielenie na piśmie 
tej informacji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Odpowiem panu ustnie, ponieważ to pamiętam.
Przewodniczący Tusk był z oficjalną wizytą 

w Warszawie raz, w 2016 r., i spotkał się wtedy z pre-
mier Szydło w budynku Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Jeżeli chodzi o tego typu spotkania, któ-
re mają strukturę, program, spotkania z protokołem 
dyplomatycznym itd., to przewodniczący Tusk od-
wiedził Polskę raz.

(Senator Kazimierz Kleina: A w Brukseli tych 
spotkań takich oficjalnych…)

W Brukseli te spotkania mają inny charakter, 
ponieważ Rada Europejska ma inny charakter, nie 
jest ona aż tak ustrukturyzowana i tych spotkań za-
pewne jest wiele, ponieważ mamy wiele spraw, wiele 
oczekiwań wobec Rady Europejskiej i chcemy, żeby 
przewodniczący Tusk wywiązywał się ze swoich obo-
wiązków także wobec polskiego rządu. Nie chcemy, 
żeby to było na specjalnych zasadach, na zasadzie 
jakiejś nadzwyczajnej grzeczności czy uprzejmości 
– po prostu ma on obowiązki wynikające z traktatu, 
więc musi je realizować.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli proszę także 
o informację, ile razy się spotkał z panem prezyden-
tem. Prosiłbym o taką informację na piśmie, również 
informację o tym, czego dotyczyły te spotkania, także 
to w roku 2016.)

(Senator Alicja Zając: Do Kancelarii Prezydenta 
się zgłoś. Nie obciążaj ministra.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o rolnic-

two europejskie. Jakie są efekty dyskusji w trakcie 
trwania prezydencji austriackiej na temat wspólnej 
polityki rolnej? Chodzi mi oczywiście o środki na 
WPR w nowej perspektywie budżetowej, o gospo-
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Pod koniec ub. r. mieliśmy podobną sytuację. 
Dotyczyła ona sztandarowej decyzji, jak mówi wasza 
propaganda, propaganda PiS… To nie do końca jest 
prawda, bo to była też ważna inwestycja Platformy 
Obywatelskiej. Mówię o kanale przez mierzeję. Rząd 
wycofuje się z uzgodnień w sprawach środowisko-
wych z Komisją Europejską w zakresie tej inwe-
stycji, co od razu rodzi konflikt między Komisją 
Europejską a Polską jako inwestorem. Może to grozić 
jakimiś sankcjami ze strony Komisji Europejskiej. 
Po co nam te konflikty? Czy my budujemy konflikty 
po to, żeby robić na tym jakąś politykę, nie wiem, 
wstawania z kolan i ryzykowania utratą pieniędzy? 
Bo ja tego nie rozumiem. Robimy inwestycję, która 
ma badania środowiskowe, i nie uzgadniamy tych 
spraw z Komisją Europejską albo wycofujemy te 
uzgodnienia. Bo taki dokładnie jest ten proceder. 
Dokumentacja była złożona do Komisji Europejskiej 
w 2014 r., a w 2017 r. została wycofana z Komisji 
Europejskiej. Dlaczego?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Wszedł pan w odrobinę publicystyczny ton, więc 

odpowiem panu w ten sam sposób. Jako że intere-
suje się pan prawem ochrony środowiska, zapewne 
pan wie, skąd wzięły się kolosalne opóźnienia we 
wdrożeniu dyrektywy wodnej. Zna pan historię tej 
sprawy i wie pan dobrze, że wszystkie opóźnienia, 
które spowodowały, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
musiał w bardzo szybkim trybie na samym początku 
swojej kadencji przystąpić do realizacji bardzo trud-
nych zobowiązań legislacyjnych…

(Senator Jerzy Wcisła: Ale to w 2017 r…)
…wynikających z prawa europejskiego, których 

państwo nie chcieli wykonać przez długie, długie lata 
z czysto oportunistycznych powodów, oczywiście 
wymachując europejską flagą, mówiąc o wierności 
zasadom Unii Europejskiej, prawu europejskiemu… 
Było to jedno z najbardziej skandalicznych zapóźnień, 
jeżeli chodzi o transpozycję prawa unijnego do prawa 
krajowego, ze względów czysto oportunistycznych. 
Tak więc proszę nie wchodzić w ton rozliczania tego 
gabinetu, jeżeli chodzi o realizację trudnych – przy-
znaję: trudnych – zobowiązań prawnych wynikają-
cych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ponie-
waż to my musieliśmy to zrobić, w bardzo trudnych 
okolicznościach, pod presją czasu, pod presją skargi 
do Trybunału Sprawiedliwości, która to skarga stała 
się realna z uwagi na państwa wieloletnie opóźnienia, 
oportunistyczne opóźnienia.

Dokładnie taki sam był stan, jeżeli chodzi o dyrek-
tywę azotanową. Jedyny niewykonany przez Polskę 
wyrok przez cały okres członkostwa Polski w Unii 

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie jest troszeczkę obok 

głównego nurtu, ale zadaję je dlatego, że parokrot-
nie wspomniał pan tutaj o zagrożeniach wschodnich. 
Moje pytanie dotyczy nie Unii Europejskiej, tylko 
Rady Europy. Chciałbym, jeżeli jest to możliwe…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nie bardzo, bo 
ja nie odpowiadam za Radę Europy. Nawet jeżeli mam 
opinię albo informację na ten temat, to wolałbym nie 
wchodzić w cudze buty.)

(Senator Janina Sagatowska: Oczywiście.)
Dobrze. A czy mogę ewentualnie poprosić o od-

powiedź pisemną?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Tak.)
Bardzo bym prosił. Sytuacja jest w tej chwili do-

syć poważna, po zaprzestaniu płacenia swojej części 
przez Rosję. Rada Europy znalazła się w pewnym im-
pasie finansowym i ma pewien problem. Chciałbym 
się dowiedzieć, poprosić o pisemną informację, jakie 
kroki ministerstwo przewiduje ewentualnie w tym 
zakresie.

(Senator Janina Sagatowska: To nie jest przed-
miotem…)

Są różne propozycje różnych krajów. Chciałbym 
wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny w minister-
stwie i czy jest jakaś refleksja na ten temat.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Za kwestie międzynarodowych organizacji praw 

człowieka i prawa człowieka w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych odpowiada minister Wawrzyk, który 
na pewno z przyjemnością przedstawi informację na 
temat problemu finansowania Rady Europy.

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja też chciałbym oddalić się tro-

chę od głównego nurtu dyskusji. Chciałbym spytać 
o politykę Polski w Komisji Europejskiej dotyczą-
cą spraw środowiskowych. Otóż w 2017 r. mieliśmy 
taką sytuację, że Polsce groziło wstrzymanie wypłaty 
3 miliardów 500 milionów zł na cele środowiskowe 
z tego tytułu, że Polska nie uchwalała prawa zgodnego 
z ramową dyrektywą wodną.
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(sekretarz stanu K. Szymański) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: To był bardzo 
dobry przykład.)

Tak, bardzo dobry przykład sytuacji, w której Unia 
Europejska pokazuje, jakie koszty może ponieść pań-
stwo nierealizujące dyrektyw środowiskowych.

(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Pełna zgoda.)
Tak. I teraz to, o czym pan mówi… Bo wchodzimy 

w nowy konflikt z Komisją Europejską przy okazji, 
jak podałem, kanału przez mierzeję. I nie jest nieste-
ty tak, jak pan mówi, że nie można było z Komisją 
Europejską uzgodnić warunków środowiskowych dla 
budowy kanału przez mierzeję. A 11 stycznia Polska 
wypowiedziała czy wycofała dokumentację środo-
wiskową, zamiast kontynuować rozmowy z Komisją 
Europejską.

Ja tego nie rozumiem. Dlaczego, mając bada-
nia środowiskowe, nie uzgadniamy ich z Komisją 
Europejską, tylko zmierzamy do konfliktu z Komisją 
Europejską, podobnie jak było w przeszłości, co pan 
słusznie zauważył, z dyrektywą wodną? Przy tym 
wiemy, że to będzie groziło sankcjami ekonomiczny-
mi czy, jakkolwiek to nazwiemy, stratami ekonomicz-
nymi w korzystaniu ze środków unijnych. Po co nam 
ten kolejny konflikt? Czy nie łatwiej było przekazać 
Komisji Europejskiej dokumentację dotyczącą kanału 
przez mierzeję i uzgodnić te warunki środowiskowe?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Pańskie pytanie byłoby zasadne, gdyby dokumen-

tacja środowiskowa, którą państwo w 2014 r. złożyli…
(Senator Piotr Zientarski: Można było uzupełnić.)
(Senator Leszek Czarnobaj: 3 lata.)
…pozwoliła na to, by realizować tę inwestycję 

według tych założeń. Niestety dokumentacja środo-
wiskowa, którą państwo złożyli, nie stwarzała pod-
staw prawnych do realizacji tej inwestycji, ponieważ 
nie została przyjęta przez Komisją Europejską jako 
wystarczająca. I to jest powód, dla którego mamy 
bardzo długie w tej sprawie opóźnienie. I to jest po-
wód, dla którego ministerstwo gospodarki morskiej 
w ścisłym kontakcie – mogę pana zapewnić, cho-
ciaż więcej powiedziałby o tym na pewno minister 
Gróbarczyk – z Komisją Europejską szuka rozwią-
zania tego problemu.

Senator Jerzy Wcisła:
Nie zgadza się to, Panie Ministrze, z faktami, tak-

że tymi opisanymi przez wasz rząd. Ja bym prosił 
o informację na piśmie odnośnie do tego pytania.

Europejskiej to był wyrok w sprawie niewdrożenia 
dyrektywy azotanowej, za który państwo biorą pełna 
odpowiedzialność, ponieważ przez 8 lat państwo tego 
nie zrobili.

Kolejna sprawa z zakresu ochrony środowiska – 
tylko do spraw z tego zakresu będę się odnosił – to 
oczywiście problem przeciwdziałania emisji pyłów, 
bardzo modny dzisiaj temat tzw. smogu. Polska nie 
byłaby w tym położeniu gdyby nie to, że państwo upo-
rczywie, przez bardzo długie lata nie robili nic, jeżeli 
chodzi o wdrożenie nie tylko prawa, lecz także wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w zakresie stosownego planu działania, ale także 
ustawodawstwa w tej dziedzinie. Oczywiście wy-
machując flagą unijną od rana do wieczora i epatując 
nieprawdopodobną wiernością wszystkim zasadom, 
a w szczególności prawu.

Mamy po prostu długą listę zapóźnień, oportu-
nistycznych opóźnień w sprawach, które – a przy-
najmniej niektóre z nich – są bardzo ważne dla oby-
wateli. Tak więc proszę naprawdę miarkować słowa, 
jeżeli chodzi o publicystyczną krytykę w tej sprawie. 
Ponieważ to my musieliśmy wykonać wszystkie te 
zobowiązania – i je wykonaliśmy – także w zakresie 
niewykonanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, których to niewykonywanie przez 
jakiś czas odgrywało pewną retoryczną rolę w pań-
stwa opowieściach wobec opinii publicznej. Jedyny 
wyrok, który nie był wykonany, nie był wykonywany 
przez państwa rządy, uporczywie.

Jeżeli chodzi o mierzeję, to państwa dokumen-
tacja środowiskowa, która faktycznie została złożo-
na w 2014 r., niestety nie okazała się wystarczającą 
podstawą prawną do tego, aby Komisja Europejska 
podjęła decyzję o możliwości realizacji tego prze-
kopu. Bardzo łatwo jest złożyć dokumentację, która 
niestety nie przynosi spodziewanego efektu w postaci 
umożliwienia realizacji tej inwestycji. I to jest powód, 
dla którego dzisiaj mamy opóźnienie, to jest powód, 
dla którego dzisiaj musimy szukać innych ścieżek 
realizacji tej ważnej inwestycji. Tak wygląda całość 
obrazu tej sytuacji. I proponowałbym, żeby o tym pa-
miętać na przyszłość, ponieważ w tej sprawie państwa 
pozycja jest naprawdę bardzo słaba.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła chce dopytać, tak?

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, sprawy z przeszłości ramowej 

dyrektywy wodnej ja tylko pokazałem jako przykład 
sytuacji, w której…
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(senator J. Wcisła) Otóż pytanie jest takie. Pan, Panie Ministrze, w od-
powiedzi na pytanie senatora Kleiny powiedział, jeśli 
ja to dobrze rozumiem, mniej więcej tak: że Donald 
Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej nie jest 
instytucją i osobą, do której się po coś jeździ, tylko jego 
funkcja jest traktatowo umocowana w ten sposób, że on 
jest wyłącznie organizatorem pracy Rady Europejskiej 
i umożliwia kontakty między prezydentami i premiera-
mi krajów, którzy tworzą Radę Unii Europejskiej. Czy 
tak pan to rozumie? Tak pan to przedstawił.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Niezbyt ściśle, ale myślę, że wystarczy zacytować 

traktat w tej sprawie. Obowiązkiem przewodniczą-
cego Rady Europejskiej jest ułatwienie, udrażnianie 
– nie wiem, jakie jest tam sformułowanie użyte – 
współpracy między członkami Rady Europejskiej, 
czyli szefami rządów i głowami państw.

(Senator Piotr Zientarski: Także, ale nie wyłącz-
nie.)

(Senator Jan Filip Libicki: Czy możemy w związ-
ku z tym nazwać go takim technicznym organizato-
rem prac Rady Europejskiej? Czy pan by tak…)

(Głos z sali: Nie.)
Nie, nie powiedziałbym, że to jest działalność 

techniczna. Działalnością techniczną zajmują się inne 
osoby, które…

(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze.)
…przynoszą kawę, otwierają okno itp.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale ja nie mówię o tego 

rodzaju działalności technicznej. Chodzi mi o ułatwia-
nie prac Rady w sensie, że tak powiem, kontaktów 
pomiędzy jej członkami. Czy tak moglibyśmy to…)

Nie, kontakty między członkami Rady są wystar-
czająco udrożnione bez czyjejkolwiek pomocy tak 
naprawdę. A sam proces działania Rady Europejskiej, 
czyli np. tworzenie konkluzji w przypadku tak wielo-
stronnej organizacji, organizacji 28 podmiotów, które 
czegoś oczekują, musi gdzieś… I normalną ścieżką 
jest to, że państwa przedstawiają w ramach procesu 
rady ds. ogólnych albo innymi kanałami swoje oczeki-
wania bądź swój sprzeciw. Ale bardzo często jest tak, 
w szczególności w sprawach trudnych, że państwa 
między sobą ustalają właściwe i pożądane sformuło-
wania, więc to jest proces nie aż tak bardzo opisany.

(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze.)
Zresztą bardzo wiele elementów prac Rady 

Europejskiej nie jest opisane, co niektórzy bardzo 
krytykują.

Senator Jan Filip Libicki:
To ja może zadam to pytanie inaczej. Jak wobec 

tego by pan opisał rolę Donalda Tuska jako przewod-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: A w jakiej sprawie 
na piśmie? Ja bardzo dużo powiedziałem. Tak więc 
jakie pytanie pan stawia?)

Chciałbym, żeby pan na piśmie to przedstawił. 
A ja panu udowodnię, że informacja rządu o tej spra-
wie jest zupełnie inna niż wynika z pana wypowiedzi. 
Czy mogę prosić o informację na piśmie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Przesłucham sobie ten fragment, żeby się doszu-

kać pytania, i odpowiem panu.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 

w tej sprawie mogę jedno zdanie?)
(Senator Jan Filip Libicki: Ale tu jest kolejka.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Problem prze-

kopu przez mierzeję jest to problem dotyczący Polski 
północnej. Czy – już konkretyzując dyskusję, któ-
rą pan minister prowadził tutaj z panem senatorem 
Wcisłą – mógłby pan minister odpowiedzieć mi na 
piśmie na następujące pytanie…

(Senator Alicja Zając: Chcecie zamęczyć ten 
rząd?)

…jakie były przyczyny wycofania dokumentacji 
złożonej w sprawie przekopu przez mierzeję?

(Senator Alicja Zając: Odpowiedział pan minister.)
Jeśli mógłbym prosić, aby bez komentarzy… To 

sobie przeczytamy. Dobrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dobrze.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, ja najpierw chciałbym prosić 

o to, żebym mógł dwuetapowo, w zależności od od-
powiedzi na pierwszą część pytania przez pana mi-
nistra… żebym mógł jeszcze dopytać, tak jak pan 
senator Wcisła.
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(senator J.F. Libicki) zdecyduje w ogóle o tym, jak będzie wyglądało nasze 
członkostwo. A więc trochę się gubię, jak to czytać. 
Ten wniosek byłby uprawniony, gdybym przyznał, 
że jest to funkcja techniczna, a taką wersję, takie 
zdefiniowanie tego jednoznacznie odrzuciłem. To nie 
jest funkcja techniczna – to jest funkcja polityczna. 
Jednak rola przewodniczącego i jego zobowiązania 
polegają na tym, żeby rzetelnie, lojalnie… Nie chcę 
powiedzieć, że w szczególności wobec własnego kra-
ju, bo to pewnie byłoby już pozatraktatowe, ale takie 
przypuszczenie, że tak powiem, gdzieś się snuje mię-
dzy nami. Prawda? A więc chodzi o to, że lojalnie, 
rzetelnie realizuje oczekiwania państw członkow-
skich. Gdyby podzielał, jak sądzę, rozsądne przeko-
nania Polski co do tego, w jaki sposób realizować nie 
tylko nasz interes, ale i interes środkowoeuropejski, to 
byłoby oczywiście bardzo miło, ale jego zobowiąza-
nia polegają przede wszystkim na lojalnej, rzeczowej 
współpracy. A z nią bywa różnie. Niektóre z tych 
przejawów widzimy publicznie. Prawda? Myślę, że 
przewodniczący Tusk, w przeciwieństwie do innych 
przewodniczących, np. do jego poprzednika, decyduje 
się na taki sposób pełnienia tej funkcji, który w spo-
sób widoczny, taki ostentacyjny, jest inny, który raczej 
nie sugeruje lojalnej, życzliwej, rzeczowej współpracy 
w każdej sprawie dotyczącej interesów kraju. Prawda? 
Emocje polityczne, w szczególności bliżej okresu wy-
borczego, czasami biorą górę. To jest ludzka rzecz 
i ja to całkowicie rozumiem, ale taka jest rzeczywi-
stość pełnienia tej funkcji oprócz traktatowego, dość 
ogólnego zapisu o tym, że przewodniczący powinien 
pomagać państwom członkowskim w ukształtowaniu 
stanowiska Rady Europejskiej, której członkami są 
premierzy i głowy państw.

Senator Jan Filip Libicki:

Jeszcze jedno zdanie, Panie Marszałku, jeżeli pan 
pozwoli.

Odniosę się do tego, co pan minister słyszał, gdy 
Donald Tusk był wybierany, i powiem tak. Oczywiście 
uważam tę funkcję za niezwykle prestiżową, nato-
miast pan sprowadził tę kwestię do tego, czy to jest 
funkcja techniczna, powiedzmy, kogoś do podawania 
kawy czy herbaty. Tutaj się zgadzamy, Donald Tusk 
kawy i herbaty pewnie nie podaje na posiedzeniach 
Rady Unii Europejskiej. Ja też sobie pozwolę prze-
słuchać pana wypowiedź, żeby spróbować zaczerp-
nąć wiedzy do moich polemik na przyszłość. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

niczącego Rady Europejskiej w stosunku do tych, 
którzy tę Radę tworzą?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Bardzo teoretyczne pytanie. Musiałbym mieć 

znacznie więcej czasu na zastanowienie, jak tę rolę 
opisać. Myślę, że… Trzymajmy się traktatu. W szcze-
gólności w tej konwencji, że minister występuje przed 
senatorami, nie powinien, jak myślę, wchodzić w ja-
kieś rozważania natury opisowej. Traktat w tej spra-
wie jest, jaki jest. On jest celowo napisany w sposób, 
który… No, jest uogólniony. Zresztą bardzo wiele 
elementów pracy Rady Europejskiej jest sformuło-
wanych w sposób elastyczny, taki, który pozostawia 
możliwość wykorzystania różnych interpretacji.

Senator Jan Filip Libicki:

Dobrze. To ja w takim razie zadam drugą część 
tego pytania, prosząc pana o pewnego rodzaju radę, 
jeżeli mogę. Otóż w różnych dyskusjach z przedsta-
wicielami obecnej większości rządowej, także w me-
diach, jestem pytany o to, co Donald Tusk mógł zrobić 
dla Polski, pełniąc swoją funkcję, co zrobił, co mógłby 
zrobić, w jaki sposób mógłby pomóc Polsce. Otóż 
z tego, co pan powiedział, ja wyciągam wniosek, że 
właśnie jako pewnego rodzaju organizator, koordyna-
tor prac Rady Unii Europejskiej i jako ktoś, o kim pan 
powiedział, że nie jest osobą, do której przedstawicie-
le polskiego rządu powinni jeździć, aby coś załatwić. 
No, ja właśnie nie bardzo widzę taką możliwość, żeby 
Donald Tusk mógł w jakiś specjalny sposób przydać 
się Polsce. Ale może się mylę. Gdyby pan pomógł mi 
w tej sprawie, byłbym niezwykle zobowiązany.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Czy ja dobrze rozumiem, że stanowisko pana sena-
tora sprowadza się do tego, że Donald Tusk nie może 
się przydać Polsce, nawet gdyby chciał?

(Senator Jan Filip Libicki: Uważam, że w związ-
ku z tym, jak pan opisał stanowisko Donalda Tuska 
jako szefa Rady Europejskiej… No, wydaje mi się, 
że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której 
nie ma on w ramach swojej funkcji specjalnie dużo 
możliwości, żeby przydać się Polsce.)

Ale ja słyszałem, w szczególności w momencie 
elekcji, że to jest funkcja niezwykle władcza, która 
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mowania innych działań, działań obok umowy, które 
np. zmierzałyby do jakichś aktów interpretacyjnych 
albo aktów towarzyszących. Nie chciałbym tego na 
tym etapie wykluczać. To oznaczałoby, że umowa 
zostaje taka, jaka jest, ale jej kontekst prawny może 
być inny. Prawda? To też jest czysto hipotetyczne, 
ponieważ do tego potrzebna jest oficjalna propozy-
cja ze strony brytyjskiej. My swoją część zrobiliśmy. 
Umowa została wynegocjowana, została parafowana 
przez obie strony i została zaakceptowana przez Radę 
Europejską. Teraz czeka na głosowanie w Parlamencie 
Europejskim, które odbędzie się w momencie, kiedy 
nastąpi głosowanie w parlamencie brytyjskim, a tam 
nastąpił kryzys ratyfikacyjny. My oczekujemy, że 
rząd przedstawi oficjalną wersję interpretacji tego, 
co się stało, i powie, jak chce z tego wyjść.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To wszystko.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.) 
(Oklaski)

Informuję, że pan minister zobowiązał się do 
udzielenia pisemnych odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów Kleinę, Wcisłę oraz Pocieja. 
Bardzo dziękuję.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym na wstępie podziękować panu za rze-

czowe odpowiedzi na pytania, które padły w toku pra-
wie dwuipółgodzinnej debaty w Senacie. Chciałbym 
również wyrazić przekonanie, że po pana wypowie-
dziach odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia 
ze schyłkiem kadencji Parlamentu Europejskiego, 
schyłkiem kadencji Komisji Europejskiej. Można 
powiedzieć, że wiele spraw, które do tej pory były 
w agendzie debaty europejskiej, w tej chwili niejako 
uległo zamrożeniu z tej prostej przyczyny, że jest 
duże oczekiwanie na to, co wydarzy się po 26 maja, 
a więc po wyborach do Parlamentu Europejskiego, na 
to, jak będzie przebiegał proces kształtowania nowej 
Komisji Europejskiej…

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

dzo, proszę o zachowanie ciszy. Dziękuję bardzo.)
…i co będzie dalej z brexitem, jak będzie wyglą-

dała dalsza debata na temat perspektywy budżetowej 
na kolejną siedmiolatkę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy w pana 

ocenie… Nawiązuję do brexitu. Czy w pana ocenie 
faktycznie wyjście Wielkiej Brytanii nastąpi w tym 
terminie, który się powszechnie podaje?

I drugie pytanie. Czy w pana ocenie w tej chwili 
robi się taka większość, która by wskazywała na to, 
że jest potrzeba renegocjacji umowy wychodzenia 
Wielkiej Brytanii… Czy po stronie Unii Europejskiej 
jest potrzeba renegocjacji tej umowy? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Aby termin brexitu się zmienił, potrzebna byłaby 

decyzja brytyjskiego rządu, zapewne z głosowaniem 
parlamentarnym, z uwagi na to, że brytyjski parla-
ment bardzo wyraźnie oczekuje większej kontroli 
nad całym procesem i jest niezadowolony. Fakt od-
rzucenia umowy procedowanej w dotychczasowym 
trybie jest tego bardzo silnym przejawem. Krótko 
mówiąc, musiałby być teraz brytyjski wniosek. Tego 
nie można zrobić od strony UE 27, nawet gdyby ktoś 
chciał. Ten wniosek musiałby być też umotywowa-
ny, uzasadniony, z odpowiedzią na pytanie: dlaczego 
potrzeba więcej czasu, pomimo że minęły 2 lata? 
Myślę, że to jest uzasadnione oczekiwanie. Prawda? 
Do czego potrzebny jest ten czas, oprócz tego, że po-
trzebny jest na to, żeby odsunąć w czasie bardzo zły 
moment bezumownego brexitu? To zależy od Wielkiej 
Brytanii. Ja przypuszczam, że gdyby wniosek był do-
brze uzasadniony, pokazywałby pewną wizję rozwoju 
wypadków na najbliższe miesiące, to byłby poparty. 
Polska na pewno podchodziłaby bardzo rzeczowo, 
konstruktywnie do takiego wniosku. Dzisiaj jednak 
jest to sytuacja czysto hipotetyczna, czysto teoretycz-
na, ponieważ rząd i większość parlamentarna odże-
gnują się od tego, by grać na przesunięcie terminu, 
i to bardzo mocno. Cały czas powtarza się, że intencją 
nie jest przesuwanie terminu. To jest to, co słyszymy 
publicznie. A jakie są rachuby po stronie brytyjskiej? 
W pełni pewnie nikt tego nie wie. Niektóre opinie, 
w szczególności opinie przypadkowo zasłyszane, nie-
dawno ujawnione w jednej z brytyjskich telewizji, 
pokazują, że być może są inne rachuby w tej spra-
wie, także wewnątrz rządu. Rzeczowo podejdziemy 
do takiego wniosku, ale wniosek musi być ze strony 
brytyjskiej. Nie ma tu innej formy proceduralnej. Nikt 
z naszej strony nie może tego zrobić.

Jeżeli chodzi o renegocjacje, to taka perspektywa 
jest absolutnie odrzucana przez państwa członkow-
skie Unii Europejskiej. Myślę jednak, że nie należy 
tego traktować jako całkowitej niezdolności do podej-
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(senator J.M. Jackowski) członkowski mając nałożony termin, nie realizował 
tych zaleceń, należałoby uruchomić mechanizm ka-
rania takiego kraju, ograniczając środki z budżetu 
unijnego, które dla danego kraju są przeznaczone.

Wspomniany mechanizm jest odpowiedzią na to, 
że w postępowaniu traktatowym Unia czy Komisja 
Europejska nie ma instrumentu do ingerowania w we-
wnętrzne sprawy państw członkowskich. Dlatego też 
tworzy się równoległy mechanizm, który ma w tym 
zakresie możliwości działania. I tu chciałbym zwrócić 
uwagę, że jesteśmy w bardzo istotnym momencie, 
w którym sprzęga się wiele spraw, odchodzi obec-
na Komisja Europejska, kończy się jej kadencja. 
Kadencja, która w moim głębokim przekonaniu bę-
dzie oceniana krytycznie w przyszłości, ponieważ nie 
zdała egzaminu, nie potrafiła sobie poradzić z pod-
stawowymi problemami Unii Europejskiej, a więc 
zarówno z brexitem, jak i z kryzysem imigracyjnym, 
z innymi kryzysami, które trawią Unię Europejską, 
a swoje wysiłki koncentrowała na próbach podejmo-
wania kroków, które w jawny sposób wykraczały 
poza delegację traktatową uprawniającą do zajmo-
wania danego stanowiska. I z tego punktu widzenia 
sądzę, że po następnych wyborach, a więc po 26 maja 
– o tym mówią komentatorzy i obserwatorzy, i poli-
tycy w całej Unii Europejskiej – niewątpliwie nastąpi 
jakaś korekta. Czy będzie to korekta idąca w takim 
kierunku, aby faktycznie naprawiać to, co w Unii 
Europejskiej jest do naprawienia, czy też nie, odpowie 
nam przyszłość. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie po raz pierwszy występuję tutaj jako rzecz-

nik budowania polskiej racji stanu przede wszystkim 
w odniesieniu do Unii Europejskiej, przede wszyst-
kim w odniesieniu do Europy. W związku z tym 
proszę zrozumieć, a nawet wybaczyć moje niepoko-
je w sytuacji, gdy z Polski, ale też z innych krajów, 
wypływa wiele sygnałów czy ważnych faktów poli-
tycznych, a nawet ustrojowych, które to nasze miejsce 
w Europie – może nie zawsze wprost, choć czasem 
i wprost – podważają.

Z troską czy nawet z pewnym dystansem muszę 
również spojrzeć na wystąpienie pana ministra, któ-
remu przypadła bardzo trudna rola dekarza łatającego 
podziurawiony dach lub, inaczej, krawca cerującego 
rozdarte spodnie. Pan minister robi to umiejętnie, 
mimo że musi pokryć nową papą stare dziury. Jeśli 
chodzi o te stare dziury, to jedną z nich, podstawową, 
jest brak odpowiedzi ze strony obozu „dobrej zmia-

Chciałbym podziękować panu ministrowi za 
rzeczowe odpowiedzi na pytania, które kierowałem 
do pana ministra, i za wyjaśnienie tła politycznego. 
W moim przekonaniu ta rezolucja czy to zarządzenie, 
którego autorem jest Parlament Europejski, ma bar-
dzo wyraźne oblicze polityczne, ponieważ została tu 
wyartykułowana potrzeba utworzenia kompleksowe-
go mechanizmu Unii Europejskiej na rzecz ochrony 
demokracji, praworządności i praw podstawowych. 

W tym dokumencie, pomijając jego interpreta-
cję i to, co będzie dalej z tym dokumentem, czyta-
my, iż Parlament Europejski „ubolewa, że Komisja 
nie przedstawiła jeszcze wniosku w sprawie kom-
pleksowego mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, oraz apeluje 
do Komisji o uczynienie tego, szczególnie w dro-
dze zaproponowania przyjęcia porozumienia mię-
dzyinstytucjonalnego w sprawie Paktu UE na rzecz 
demokracji, praworządności i praw podstawowych 
w jej nadchodzącej inicjatywie nieustawodawczej, 
by wzmocnić egzekwowanie praworządności w Unii 
Europejskiej”.

Dalej czytamy, że Parlament „ponawia swój apel 
o kompleksowy, trwały i obiektywny mechanizm 
UE na rzecz ochrony demokracji, praworządności 
i praw podstawowych oraz podkreśla, że taki me-
chanizm jest dziś pilniej potrzebny niż kiedykolwiek 
wcześniej”.

Następnie Parlament powtarza, że „główne elemen-
ty tego mechanizmu zaproponowane przez Parlament 
w formie międzyinstytucjonalnego Paktu na rzecz 
demokracji, praworządności i praw podstawowych 
obejmują coroczne, oparte na dowodach i niedyskry-
minujące przeglądy oceniające, na równych zasadach, 
przestrzeganie przez wszystkie państwa członkowskie 
wartości określonych w art. 2 TUE”.

W następnym paragrafie napisano, że „europejskie 
sprawozdanie dotyczące demokracji, praworządności 
i praw podstawowych musi obejmować i uzupełniać 
istniejące instrumenty, w tym tablicę wyników wy-
miaru sprawiedliwości, monitor pluralizmu mediów, 
sprawozdanie o zwalczaniu korupcji i procedury oce-
ny wzajemnej w oparciu o art. 70 TFUE”.

Poza tym Parlament „apeluje do Komisji o roz-
ważenie połączenia jej wniosku dotyczącego roz-
porządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadkach uogólnionych braków w zakresie pra-
worządności w państwach członkowskich”… Jednym 
słowem, Parlament Europejski apeluje do Komisji 
Europejskiej, żeby ta przyjęła regulacje, które będą 
prowadziły do corocznego opracowania raportów na 
temat przestrzegania praworządności, wartości demo-
kratycznych, wolności i swobody mediów w krajach 
członkowskich, łącznie z zaleceniami, że gdyby kraj 
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(senator J. Rulewski) brexit, nie wywołała jeszcze większych blokad na 
autostradach, tak jak na jedynce, czego oczywiście 
nie życzyłbym sobie.

Jest też coś na rzeczy i w tych dziurach… Bo naj-
pierw mówimy, że nie oddamy ani jednego sędzie-
go… tzn. wszystkich wyrzucimy, powiedzmy szczerze, 
a żadnego nie przyjmiemy, a gdy trwa dyskusja nad 
budżetem i inne państwa w liczbie zdecydowanie więk-
szej mówią – bo tak chyba prezydencja bułgarska czy 
rumuńska orzekła – że jeśli Polska nie zastosuje się 
do wniosków Unii Europejskiej czy Rady in gremio, 
to mogą zajść niebezpieczne konsekwencje, to wtedy 
wieczorową porą pan premier Morawiecki udaje się do 
Europy, i słusznie, szkoda tylko, że wieczorową porą, 
w ukryciu, po różnych brzydkich tweetach. Podobnie 
minister rolnictwa, pan minister Ardanowski, znany 
przeciwnik integracji europejskiej, a przynajmniej na 
rynku rolnym, w końcu podstawowej integracyjnej 
broni Unii Europejskiej, gdy paru producentów wo-
łowiny narobiło strasznego brudu w Europie, prosi 
Europę: „Przybądźcie. Poradźcie, co zrobić”.

Otóż do czego zmierzam? Do tego, że nie można 
w państwie demokratycznym budować 2 racji sta-
nu. Nie może być to racja stanu rządowa i narodowa. 
Demokracja wykaże tę obłudę. Nie można mówić, że 
jesteśmy za Europą, a jednocześnie szczuć ludzi na 
euro. Trzeba przyjmować euro, ale nie trzeba straszyć, 
że euro oznacza 2 razy droższy chleb, nędzę i biedę, 
zwłaszcza gdy się zważy, że większość krajów, które 
nas otaczają, wprowadziła je i ich to nie spotkało. 
Rozmowy o euro – co prawda to nie jest dzisiejszy 
temat – unikacie. Unikacie takiej zdrowej demokra-
tycznej rozmowy, co dalej, czy być może pozostać 
przy silnej złotówce, silniejszej niż frank czy korona 
norweska.

Również ostatnie wydarzenia, o których mówiłem, 
to są te wahania, żeby nie powiedzieć wprost: kata-
strofalne kroki. To jest sięganie, całkiem technicznie 
i wewnętrznie uzasadnione, po kontrakty ze Stanami 
Zjednoczonymi i zamykanie się na firmy europejskie. 
Przykład caracala jest dobitny. Chcemy, żebyśmy my 
– i pan minister o tym mówił – pracowali w Wielkiej 
Brytanii, Francji. Nie mówię o emigracji, mówię 
o normalnym stosunku pracy. Chcemy, żeby nasi fa-
chowcy mogli tam pracować i oni tutaj. A z drugiej 
strony zamykamy na Odrze granicę dla przepływu 
nie tylko towarów, ale także dla ludzi, dla kapitału 
oraz – powiem to jako były inżynier – dla technologii. 
Stany Zjednoczone – kochałem je i płakałem, gdy 
przegrywały w Wietnamie – nie przekażą nam w imię 
swoich interesów narodowych technologii, co jasno 
mówią. A przede wszystkim nie ma instrumentarium 
do swobodnego przepływu, który ma miejsce w Unii 
Europejskiej, bo jest on gwarantowany, jak słusznie 
pan minister mówił, traktatami międzynarodowymi, 
a nie umowami dwustronnymi. Na to trzeba zwracać 

ny” na pytanie, jakie jest miejsce Polski w Europie. 
W jakiej Europie? Ciągle zmieniającej się, ciągle 
ewoluującej.

Miałem okazję przedstawić panu ten problem – 
przepraszam za tę wypowiedź, może ona była zbyt 
felietonowa – gdy pytałem, co takiego tkwi w pol-
skiej ekipie „dobrej zmiany”, że prezydent tego pań-
stwa stawia pod znakiem zapytania istnienie Europy 
w ogóle. Nie krytykował jakiegoś pociągnięcia, nie 
podważał jakichś decyzji, tylko wprost pytał o to, 
co to za twór, co to za wyimaginowana wspólnota. 
Mówił to na wiecu, nie podczas kawiarnianych roz-
mów. I nie sądzę, by mówił to tylko dlatego, że tak 
wypada przed wyborami lub po wyborach. Myślę, że 
jest to wyraz pewnej świadomości. Zresztą państwo 
to potwierdzili.

Dlatego boję się o miejsce Polski w Europie. Bijecie 
brawo w momencie, kiedy podważa się pewien tweet 
pana Tuska, ale ja nie dlatego się boję. Tych różnych 
tweetów było dużo, ja być może jeszcze więcej ich 
napisałem, również tych złych, ale w sytuacji, gdy 
marszałek Senatu odmawia procedowania, odmawia 
możliwości wypowiedzenia się, do bólu szczerze, 
i uznania faktu wyboru Polaka na jedno z najważ-
niejszych światowych stanowisk, czyli na stanowisko 
przewodniczącego Rady – do dziś ta uchwała nie jest 
przyjęta – mam prawo wierzyć, że uważa się go za 
persona non grata, i to w momencie, gdy nie tyle od 
jego decyzji, ile od tego, jak on będzie reprezentował 
interes Europy, w tym Polski, głównie Polski, zależy 
nasze przyszłe powodzenie. Zależy od tego również 
powodzenie „dobrej zmiany”, bo 1/4 – przepraszam, 
chyba więcej – budżetu na odpowiedzialny rozwój ma 
pochodzić ze środków europejskich. Dziś już wiemy, 
że będą mniejsze.

Ale nasz pan minister o dużej wiedzy – powie-
działbym: Europejczyk – musi jeszcze więcej tych 
dziur w tej niespójnej polityce łatać. Musi np. bać 
się, czy w tej sali z tej strony nie padnie pytanie: „Co 
pan zrobił, Panie Ministrze, z równymi dopłatami 
dla rolników?”. Przecież to był podstawowy program 
„dobrej zmiany” dla wsi. Pouciekali ci panowie. Boją 
się konfrontacji. Boją się nawet panu podpowiedzieć. 
Pan się żachnął co do mojej propozycji, żeby zagospo-
darować angielski rabat, 1 miliard funtów. No, miał 
pan prawo i myślę, że nawet dużo racji. Niemniej pan 
odpowiedzi co do realizacji programu „dobrej zmia-
ny” nie przedstawił, tym razem dziury nie zakrył, 
a nawet obok dziury przeszedł. Bo jest coś na rzeczy. 
Czy dynamicznie rozwijające się rolnictwo, wieś znaj-
dzie miejsce w naszych staraniach? No, nie powiem, 
że w staraniach o rabat, ale że o uwzględnienie py-
tania, czy Wielka Brytania, tak istotny rynek rolny 
dla Polski… pytania, czy ta dziura, którą wytwarza 
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(senator J. Rulewski) strukturami europejskimi. Dla nas to jest dramat. 
My się z tego nie cieszymy. To jest dramat. Ale ten 
dramat ma swoje skutki: kryzys imigracyjny, kryzys 
de facto także brexitowy, za który nie można winić 
przecież tylko Brytyjczyków, ale właśnie tych, któ-
rzy sprowokowali Brytyjczyków do takiego werdyk-
tu. Nie cieszymy się z tego werdyktu, bo nie ma się 
z czego cieszyć. Ale on nie został wywołany znikąd, 
tylko właśnie analizą rzeczywistości. Krótko mó-
wiąc, urzędnicy Unii Europejskiej stracili autorytet 
u bardzo, bardzo wielu ludzi, czyli u Europejczyków. 
Gdyby próbować zsumować powód generalny tej 
utraty autorytetu… No, moim zdaniem, powodem 
jest oczywiście to, że oni odeszli od systemu wartości, 
któremu na imię „chrześcijaństwo”. Nikt na tym euro-
pejskim świecie nie wymyślił niczego mądrzejszego 
poza tym, żeby trzymać się prawdy, uczciwości i tego 
wszystkiego, co jest warunkiem komunikacji między 
narodami europejskimi. Te warunki zostały pognę-
bione, zniszczone. Taka jest rzeczywistość dzisiejszej 
Unii Europejskiej. 

Bardzo dobrze, że zbliżają się wybory do europar-
lamentu, bo one przynajmniej rodzą nadzieję… Żeby 
była jasność, wcale nie jestem pewien, czy w bilan-
sie dla bieżących polskich interesów ta nadzieja po 
spełnieniu będzie taka radosna. Jednak trzymam się 
tej nadziei, że wybory do europarlamentu będą zja-
wiskiem, które da nam informację na temat tego, czy 
dzisiaj większość Europejczyków – ta realna więk-
szość, która chce budować Europę – chodzi w żółtych 
kamizelkach czy nie.

To jest bardzo poważne pytanie, dlatego że we 
Francji, w której na naszych oczach odbywa się pewien 
proces… Jest to proces bardzo ciekawy w tym sen-
sie, że „żółte kamizelki” wyrosły spoza systemowych 
struktur. Tam nie ma żadnych związków zawodowych, 
które wywołałyby ten protest, na początku zresztą so-
cjalny. Tam nie ma żadnych partii politycznych, które 
byłyby u fundamentu tego protestu. W związku z tym 
to jest protest skierowany przeciwko… No właśnie, 
przeciwko komu? Przeciwko demokracji liberalnej 
blokującej wszystkie możliwe struktury, za pomocą 
których wypowiada się demokratyczne, chcące być 
demokratycznym, społeczeństwo.

No, naprawdę jest to pewien kryzys sytuacyjny. 
Liczmy na to, że to właśnie Konrad Szymański będzie 
wzorem Europejczyka, a nie dotychczasowi włodarze 
struktur Unii Europejskiej. Można mieć nadzieję, że 
jeżeli tacy Włosi, tacy Francuzi, tacy Niemcy itd. 
znajdą się w europarlamencie, to odzyskamy tę struk-
turę dla dobra wszystkich członków tego wzajemne-
go, bardzo pięknego pomysłu Schumana, Adenauera 
i innych.

Tego sobie życzmy dzisiaj, ponieważ, jak rozu-
miem, spotykamy się w sprawie dotyczącej tej kwe-
stii ostatni raz przed wyborami do europarlamentu 

uwagę. I to jest ta dziura, na którą Europa patrzy ze 
zdumieniem.

A problem uchodźców? Ja się poddaję. Nie będę 
lansował modelu czy włoskiego, czy hiszpańskiego, 
czy, nie daj Boże, niemieckiego. Trzeba uwzględnić 
opinię…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
10 minut minęło.)

Jeszcze 10 minut, żeby również niektóre wystą-
pienia polityków, zwłaszcza z Senatu, ukorzyć, ukoić 
może…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
Problem uchodźców…
(Senator Alicja Zając: Finisz.)
(Głos z sali: Masz potem jeszcze 5 minut.)
Mam jeszcze? Dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym zacząć od podziękowań, a osoba, 

do której kieruję te słowa, siedzi tutaj z nami – to 
wiceminister spraw zagranicznych, pan Konrad 
Szymański. Dziękuję panu za to, że nie tylko dzisiaj, 
ale także wielokrotnie pokazuje pan – i tu paradoksal-
nie dziękuję panu Rulewskiemu, że użył tego określe-
nia parę minut temu – że reprezentuje pan naprawdę 
i Polskę, i Polaka, że pokazuje pan go takim, jakim 
powinien być w Europie, a w związku z tym także 
Europejczyka. Gratuluję panu bardzo, bardzo mocno. 
I niewątpliwie życzyłbym sobie, jako Jan Żaryn – 
obywatel, a nie senator – żeby Komisja Europejska, 
żeby Parlament Europejski, żeby wszystkie najważ-
niejsze instytucje unijne składały się z Konradów 
Szymańskich. Ale niestety tak nie jest. 

I tu już się rozjeżdżamy, Panie Janie, Panie 
Senatorze, jeśli chodzi o ocenę tego, co zostało tutaj 
także dziś powiedziane. Otóż problem z naszym miej-
scem w Europie rozumianym jako miejscem w Unii 
Europejskiej nie jest wynikiem naszych słabości, bo 
mamy właśnie Europejczyków prawdziwych, auten-
tycznych, mądrych, znających się na rzeczy. Problem 
polega na tym, że mamy także ten rzeczywisty skład 
władz obecnej Unii Europejskiej. I jeśli chodzi o ten 
skład, to gdziekolwiek spojrzymy, jest źle: chwiejący 
się Juncker, z przeszłością wewnątrzpolską Donald 
Tusk, Timmermans grillujący Polskę, bo nie ma in-
nych zadań bieżących i gdzie indziej nie może się 
wykazać. I ta lista jest długa. Taki jest dzisiaj fenomen 
konkretnej struktury europejskiej. To są konkretni 
ludzie, to nie są Marsjanie – tacy ludzie rządzą dzisiaj 
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(senator J. Żaryn) fikcją, o wspólnocie, która zabiera, okrada, to w tej 
sprawie idziecie pod ramię z księdzem Rydzykiem 
w koloratce, i ja się boję, ja się boję… I skoro tu, na 
sali, jest pan dekarz, to wy jesteście politycznymi 
dekownikami. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Pociej. Na 2 minuty, tak?

Senator Aleksander Pociej:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
2 sprawy tylko chciałbym poruszyć. Pan senator 

Żaryn powiedział, że Komisja Europejska grillowała 
Polskę. Nie Polskę, tylko wasz rząd, ponieważ w sto-
sunku do Polski i do wartości, które w Unii są jednym 
ze zworników, wartości dotyczących praworządności, 
po prostu wypowiedziała się zgodnie z tymi zasada-
mi. I to nie jest grillowanie Polski. To jest po pierwsze.

A po drugie, mówienie, że Komisja Europejska 
w jakimkolwiek stopniu przyczyniła się do brexitu… 
Według mnie, Panie Senatorze, takich działań trzeba 
by było szukać dużo dalej na wschód. A w związku 
z tym, że wy tego wschodniego kierunku raczej nie 
kochacie, to powinniście mniej cieszyć się z tego, 
że takie zmiany zachodzą w Europie. Według mnie 
te zmiany, które przeżywa w tej chwili Francja, idą 
w najgorszym z możliwych kierunków.(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy mogę zamknąć dyskusję? Bo muszę o 12.00 

ogłosić przerwę.
(Głosy z sali: Tak.)
Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos? 

Jeżeli tak, to będziemy musieli to zrobić po przerwie.
(Głos z sali: Teraz przerwa na wystawę.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Chciałbym tylko 
podziękować za wszystkie słowa, ciepłe i krytyczne. 
Będę o nich myślał.)

Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu Konradowi 
Szymańskiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, za przedstawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (prze-
wodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej).

Czy są jakieś komunikaty, Panie Senatorze 
Sekretarzu?

(Rozmowy na sali)

w maju 2019 r. Spotkamy się po tym terminie i zo-
baczymy, czy nasze nadzieje się spełniły. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski, 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałoby się więcej, ale chciałoby się też powie-

dzieć, że wkrótce będziemy obchodzić piętnastą rocz-
nicę zwycięskiego referendum, w wyniku którego 
staliśmy się pełnoprawnym, a w niektórych sprawach 
niemalże decydującym członkiem Unii Europejskiej. 
Tu pan minister Szymański podał nawet pewne przy-
kłady. Z tego tytułu warto podkreślić, że od tych 15 lat 
Polska jest krajem wzrostu, w niektórych obszarach 
– dostatku. Jakie są argumenty, żeby to podważać?

Panie Senatorze Żaryn, pan jest doskonale wyszko-
lony w zakresie różnych faz rozwoju myśli historycz-
nej. Do czego pan zmierza, podważając, krytykując 
obecny kształt polityczny? Mówimy o parlamencie, 
o instytucjach władzy. Chce pan chadeków, którzy 
rządzą, którzy jeszcze mają coś takiego, że wyzna-
ją sprawę miłosierdzia dla uchodźców, zamienić na 
lewicę? Albo może na nacjonalistów? Brytyjskich, 
holenderskich, włoskich? Czy dał pan odpowiedź na 
tej sali? Nie, odwrotnie. Spróbujmy może zmieniać… 
Skoro mówimy o Europie narodów, to powiedzmy, jak 
ona ma wyglądać. Bo na razie to tylko ładne hasło.

Jeden z przedmówców, pan senator Jackowski, 
powiedział tu: kryzysy. No, niektórzy dopisują jesz-
cze, że spowodował to Tusk. Ale to nienaturalne – nie 
wiem, czy Tusk chciał zarządzać małą wspólnotą, czy 
dużą… To chyba jest jakaś bzdura. No ale powiada 
się: kryzysy. Tak, brexit, który wywołali nacjonaliści 
lub ludzie biznesu, większego nawet niż gazrura… 
Ale też prawdą jest to, że uratowano – w co ja nie 
wierzyłem – Grecję. Ratuje się też inne państwa, m.in. 
Włochy. I my bierzemy w tym udział.

Dlatego warto zapytać, w co my gramy, czy ra-
czej: w co wy gracie? Jaka ma być Polska i w jakiej 
Europie? Co do niej wnosicie? Na razie jesteśmy siero-
tami wskazywanymi palcami za niestosowanie reguł 
europejskich, pod którymi podpisali się ludzie mi 
bliscy, ale szczególnie wam – jak pan prezydent Lech 
Kaczyński. Chcemy ten układ rozmontować pustymi 
hasłami? Do was, Państwo, mówię. Pana ministra 
nazwałem… no, tak go nie nazwałem, ale powiedzia-
łem, że wykonuje zawód dekarza. Ale moim zdaniem, 
gdy mówicie o wspólnocie europejskiej, która jest 
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(wicemarszałek A. Bielan) wielu senatorów, którzy podjęli się udoskonalenia 
tego tekstu. Poprawki, które zostały naniesione, a zo-
stały wniesione przede wszystkim przez pana sena-
tora Cichonia, przez pana senatora Misiołka i przez 
pana senatora Czerwińskiego, zostały przeze mnie 
uwzględnione w ramach procedury autopoprawko-
wej. Inne poprawki, proponowane przez senatorów 
Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim pana se-
natora Zientarskiego i pana senatora Borusewicza, 
zostały później w głosowaniu odrzucone. To były po-
prawki również pana senatora Pocieja… Przepraszam, 
już sobie, rzecz jasna, przypomniałem. Jeżeli które-
gokolwiek z senatorów pominąłem, to bardzo prze-
praszam, bo nie taka była moja intencja. Faktem jest, 
że w głosowaniu ta wersja, która będzie za chwilę 
odczytana, została przyjęta prawie jednogłośnie, tzn. 
zdecydowana większość zagłosowała za tym projek-
tem, 1 senator wstrzymał się od głosu. W takiej wer-
sji, która za chwilę zostanie odczytana, uchwała ta 
znalazła akceptację Komisji Ustawodawczej. A brzmi 
ona następująco.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
upamiętniająca Jana Olszewskiego – Prezesa Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

7 lutego 2019 roku zmarł śp. Jan Ferdynand 
Olszewski – adwokat, działacz opozycji niepodle-
głościowej, polityk.

Urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie w ro-
dzinie kolejarzy, politycznie związanej z tradycjami 
niepodległościowego ruchu socjalistycznego. Wzrastał 
w atmosferze szacunku do Polski Niepodległej, której 
pozostał wierny do końca swego życia.

W okresie II wojny światowej był żołnie-
rzem Szarych Szeregów. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Od 1956 roku aktywnie uczestniczył 
w polskich zrywach wolnościowych, jako członek 
Klubu Krzywego Koła i redaktor «Po prostu». Od lat 
sześćdziesiątych do końca PRL był obrońcą w proce-
sach politycznych. Bronił studentów, działaczy opo-
zycji represjonowanych przez władze komunistycz-
ne, ludzi «Solidarności» w latach stanu wojennego, 
m.in. w procesach przeciwko organizatorom strajków 
i podziemnym wydawcom. Był jednym z oskarżycieli 
posiłkowych w procesie toruńskim, reprezentując 
rodzinę zamordowanego bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W latach 1968–1970 w związku z obroną studen-
tów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych 
w Warszawie był zawieszony w prawie wykonywa-
nia zawodu adwokata. W grudniu 1975 roku był 
współautorem oraz sygnatariuszem Listu 59, ape-
lu do Sejmu PRL zawierającego protest przeciwko 
projektowanym zmianom w Konstytucji PRL ogra-
niczającym suwerenność Polski. W 1976 roku zna-
lazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia 
Niepodległościowego oraz uczestniczył w zakładaniu 
Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 

Czy są jakieś komunikaty? Nie.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59  
do godziny 12 minut 33)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019).

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Zawarty jest on w druku 
nr 1088, a sprawozdanie – w druku nr 1088 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Z jednej strony mam wielką przyjemność i taką 

wewnętrzną radość, że będę mógł przeczytać projekt 
uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego, preze-
sa Rady Ministrów, wybitnego polskiego adwokata, 
polityka, ale z drugiej strony, rzecz jasna, tej radości 
towarzyszy także smutek, naturalny smutek, wywo-
łany śmiercią – śmiercią człowieka, Polaka, bardzo 
wybitnej polskiej osobistości.

Przepraszam za taki prywatny aneks do tych słów, 
ale tak się składa, że w mniej więcej podobnym wie-
ku, też w późnym wieku umierali m.in. moi najbliżsi, 
a konkretnie w 2010 r. moja matka. I wtedy podcho-
dzono do mnie i mówiono, żebym się nie martwił, bo 
skoro to było takie dobre życie, to i w tej śmierci jest 
coś, co można nazwać radością. Pamiętam te słowa 
kierowane do mnie, do syna, i chciałbym je tu dzisiaj 
powtórzyć. Bo właśnie śmierć Jana Olszewskiego, 
czyli człowieka, który dobrze wypełnił swoje życie, 
jest także, choć brzmi to paradoksalnie, radością, tzn. 
możemy się cieszyć, że mieliśmy tak wybitną postać 
i że możemy ją honorować.

Przeczytam państwu ten projekt uchwały z na-
dzieją, że zostanie on przyjęty jednogłośnie, choć 
obrady Komisji Ustawodawczej, która zebrała się 
w tej kwestii 13 lutego 2019 r., sugerują, że ta jedno-
myślność może być niezachowana.

Podczas posiedzenia projekt wstępny, który był 
wypracowywany m.in. przeze mnie, został poddany, 
jak to często w przeszłości bywało z innymi projek-
tami uchwał, wnikliwej analizie i znalazło się bardzo 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu należ-
ny hołd. Cześć Jego pamięci!

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

Tak brzmi projekt uchwały.
Dyskusja w Komisji Ustawodawczej wskazywała 

na to, iż między senatorami Platformy Obywatelskiej 
i Prawa i Sprawiedliwości będzie – pewnie tutaj także 
artykułowany – spór czy napięcie, dotyczące szcze-
gólnie 2 konkretnych fragmentów i sformułowań. 
Przede wszystkim fragment dotyczący „nocnej zmia-
ny” senatorowie Platformy Obywatelskiej wskazywali 
jako nienależny w takiej uchwale. Podnoszono rów-
nież fakt, że pan mecenas i premier Jan Olszewski był 
doradcą nie tylko prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
ale wcześniej także Lecha Wałęsy. Zmiany w tych 
2 fragmentach, tzn. takie skreślenie i dopisanie, nie 
uzyskały akceptacji większości senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości. Ale niektóre poprawki senatorów 
Platformy Obywatelskiej zostały uwzględnione.

I jeśli mogę skomentować to, co się działo pod-
czas posiedzenia Komisji Ustawodawczej, to powiem 
w ten sposób. Wydaje mi się, że czasem po prostu tak 
jest i trzeba przyjąć to do wiadomości, że się między 
sobą różnimy, także w ocenie niedawnej przeszło-
ści, czyli tych zdarzeń, które miały miejsce w latach, 
w tym przypadku, dziewięćdziesiątych. I te różnice 
są naturalne, wpisane w porządek rzeczy. W związ-
ku z tym nie ma co tych różnic niwelować czy też 
sztucznie zacierać. Po prostu one są. W związku 
z tym, że są te różnice, powinniśmy, wydaje mi się – 
to jest oczywiście mój wniosek jako senatora Prawa 
i Sprawiedliwości – przyjąć ten projekt w takiej wer-
sji, w jakiej go przeczytałem, niezależnie od dalszej 
ewentualnej woli dokonywania zmian. Ponieważ je-
żelibyśmy go przyjęli nie w tej wersji, tylko w takiej 
ułagodzonej, żeby nie dostarczyć opinii publicznej 
żadnej de facto informacji, to z kolei my jako sena-
torowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinniśmy się 
pod takim projektem podpisać. Takie jest moje zdanie. 
I zachęcam senatorów Prawa i Sprawiedliwości, żeby 
artykułowali także różnice w poglądach na temat 
tej postaci. A różnice to nie jest zło, tylko prawda. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, który jest również upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski.

roku włączył się w organizowanie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność», 
był doradcą Komisji Krajowej «Solidarności», a także 
jednym z autorów jej pierwszego statutu. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego z ramienia sekretarza 
generalnego Konferencji Episkopatu Polski arcybi-
skupa Bronisława Dąbrowskiego prowadził rozmo-
wy z przedstawicielami władz w sprawie zwolnienia 
więźniów z obozów internowania.

W pierwszych w pełni demokratycznych wybo-
rach do Sejmu w 1991 roku uzyskał mandat posła na 
Sejm I kadencji. 6 grudnia 1991 roku Sejm powo-
łał go na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Był 
pierwszym po transformacji premierem rządu po-
wołanym przez Sejm wybrany w wolnych wyborach. 
Jako Prezes Rady Ministrów podjął starania na arenie 
międzynarodowej, by wprowadzić Polskę do NATO 
i Wspólnot Europejskich, jednocześnie przeciwsta-
wiając się uzależnieniu kraju od Rosji.

Na wniosek Sejmu Jego rząd, realizując uchwałę 
lustracyjną, dostarczył parlamentowi listę blisko 70 osób 
pełniących ważne funkcje państwowe, a zarejestrowa-
nych jako agenci aparatu bezpieczeństwa w czasach 
Polski komunistycznej. Ta próba lustracji zakończyła 
się odwołaniem Jego rządu. Decyzją Sejmu podczas 
«nocnej zmiany» z 4 na 5 czerwca 1992 roku, w rocznicę 
wyborów z 1989 roku, Jan Olszewski został pozbawiony 
funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mówił wówczas z try-
buny sejmowej: «Kiedy obejmowałem moje funkcje […] 
wiedziałem, że przyjdzie nam budować nowy system 
władzy demokratycznej w Polsce, nowy ustrój, nową, 
trzecią, naszą, polską Rzeczpospolitą. […] Chciałbym 
mianowicie, wtedy kiedy ten gmach opuszczę, kiedy 
skończy się dla mnie ten – nie ukrywam – strasznie 
dolegliwy czas, […] że wtedy, kiedy się to wreszcie 
skończy – będę mógł wyjść na ulice tego miasta, wyjść 
i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam – Panie Posłanki 
i Panowie Posłowie – życzę po tym głosowaniu».

Był współautorem obywatelskiego projektu kon-
stytucji z 1994 roku, który został podpisany w krót-
kim czasie przez 2 miliony Polaków. Po wyborach 
prezydenckich w 1995 roku, w których uzyskał 
czwarte miejsce, założył nową partię polityczną Ruch 
Odbudowy Polski.

Był doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Działał na rzecz likwidacji Wojskowych Służb 
Informacyjnych. 3 maja 2009 roku został odznaczo-
ny Orderem Orła Białego.

Pan Premier Jan Olszewski do końca życia pozo-
stał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej 
i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym 
godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał 
się w historii narodu polskiego, jako patriota, mąż 
stanu, wzór do naśladowania.
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Wschodu i z Zachodu – przypomnę, że jeszcze Armia 
Czerwona znajdowała się na ziemiach polskich – że 
również w polskiej klasie politycznej nie dorośliśmy do 
tego, żeby powiedzieć „weto” wobec tych standardów 
międzynarodowych, żeby powiedzieć, że mamy prawo 
do niepodległości. Rząd Jana Olszewskiego postawił to 
weto wobec konfiguracji geopolitycznej. Część polskiej 
klasy politycznej przestraszyła się nie tylko prawdy 
znajdującej się w teczkach, ale mam wrażenie, że także 
prawdy o tym, że o miejscu Polski w geopolityce de-
cydują nie Polacy, tylko mocarstwa. Obym się mylił, 
Panie Senatorze.

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Zientarski.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, ja nie będę zabierał głosu 

w dyskusji. Chciałbym tylko wyrazić ubolewanie, 
że uczczenie niewątpliwie wielkiej postaci, w szcze-
gólności adwokata… Sam jestem adwokatem bro-
niącym w stanie wojennym, szczególnie bliski był 
mi wówczas pan mecenas Olszewski. Chciałbym 
wyrazić ubolewanie, że nie mogliśmy dojść do poro-
zumienia, a dobrą zasadą w Komisji Ustawodawczej, 
uzusem było właśnie dochodzenie do konsensusu, 
a nie przegłosowywanie, nie większość arytmetycz-
na. Powiedział pan… I tu mam pytanie. Powiedział 
pan, że macie prawo do różnych ocen. Ja się z tym 
zgadzam, ale czy kwestią oceny jest poprawka, którą 
zgłaszałem podczas posiedzenia komisji, fakt, który 
ostatnio powszechnie podawały media, że pan Jan 
Olszewski był doradcą 2 prezydentów: Lecha Wałęsy 
i Lecha Kaczyńskiego. Tak, 2 prezydentów. Wyście 
wykreślili Lecha Wałęsę…

(Senator Dorota Czudowska: Sam się wykreślił.)
…w związku z tym podajecie nieprawdę. To nie 

jest kwestia oceny. Pytam, dlaczego podajecie nie-
prawdę. Z tego wynika, że był doradcą tylko Lecha 
Kaczyńskiego. Ja proponowałem konsensus. W ta-
kim razie w ogóle nie piszmy, że był doradcą. Pytam, 
dlaczego nie chcieliście zawrzeć… To jest przykład, 
tylko przykład tego, że nie w kwestii oceny, a w kwe-
stii faktów przekłamujecie tę uchwałę, przynajmniej 
w tym zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Tak, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, muszę powiedzieć, że dziękuję 

za to pytanie, bo spodziewałem się, że ono padnie, ale 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo. 
Ja jak najbardziej podzielam zawarty w treści 

uchwały pogląd, że bezpośrednią przyczyną upadku 
rządu czy odwołania rządu Jana Olszewskiego była 
realizacja uchwały lustracyjnej. Notabene na wnio-
sek posła Janusza Korwin�Mikkego ta uchwała była 
realizowana. 

Ale chciałbym pana zapytać, Panie Senatorze, nie 
tylko jako senatora sprawozdawcę, ale jako profesora 
historii, jako człowieka, który się specjalizuje w naj-
nowszej historii Polski, czy faktycznie to była bez-
pośrednia przyczyna, czy, tak jak niektórzy próbują 
to przedstawiać, ten rząd po prostu nie miał zwykłej 
większości w parlamencie i tylko w związku z tym 
upadł, że nie miał tej większości. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Żaryn: Panie Marszałku, czy mam 
grupować pytania?) 

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie, nie.
Proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nasza wiedza na 

temat tego, co się wydarzyło w nocy z 4 na 5 czerwca 
1992 r., jest ograniczona. Niezależnie od tytułu, który 
ja posiadam, moja wiedza także jest ograniczona. Mogę 
domniemywać na bazie tych fragmentów informacyj-
nych, które znam i które pewnie wszyscy tutaj znamy, 
że bez wątpienia ten strach i lęk przed ujawnieniem 
opinii publicznej prawdy był niewątpliwie dobrym 
pretekstem mobilizacyjnym do odwołania rządu Jana 
Olszewskiego. I co do tego w zasadzie nie mam wąt-
pliwości. My wszyscy tutaj jesteśmy z pokolenia ludzi 
na tyle dorosłych, że przeżywaliśmy także osobiście tę 
noc. Ja osobiście ją przeżywałem w mieszkaniu, w sa-
lonie pana Wojciecha Ziembińskiego, z którym wów-
czas silnie współpracowałem. I pamiętam te nastroje, 
które wówczas w nas panowały. Panował nastrój oczy-
wisty – przekonanie, że druga strona się boi. Boi się 
w gruncie rzeczy tego, że prawda o przeszłości różnych 
osób zostanie ujawniona. Czyli, inaczej mówiąc, druga 
strona nie dorosła do systemu demokratycznego. Taki 
był wniosek wynikający z tego, co działo się podczas 
tego głosowania. I chciałbym, żeby taka była prawda, 
że się tak wyrażę. Bo podejrzenia dzisiaj są dużo tra-
giczniejsze: nie lęk, tylko niestety pytanie o to, czy 
myśmy wtedy, jako klasa polityczna, dorośli do tego, że 
chcemy być niepodległym państwem. Tzn. czy fakt, że 
dookoła, ani po stronie wschodniej, ani po stronie za-
chodniej, jeszcze nie zostaliśmy wpisani jako państwo 
w pełni suwerenne i niepodległe, to była to informacja 
na tyle twardo, bardzo twardo przekazywana nam ze 
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(senator J. Żaryn) – agenci pozostają”. Czy w pana ocenie ten nagłówek 
merytorycznie i publicystycznie oddawał istotę sytu-
acji, która wtedy zaistniała? Dziękuję.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Dziś wiemy, w sposób szczególnie taki nachalny, 

powiedziałbym, jak media potrafią skracać skompli-
kowaną rzeczywistość. I niewątpliwie „Nowy Świat”, 
który wówczas wychodził – miałem też przyjem-
ność publikowania w tymże piśmie, ten tytułu jest 
mi bardzo bliski – w sposób skrótowy chciał poka-
zać rzeczywistość dużo bardziej skomplikowaną. 
Na szczęście nie sami agenci pozostali, w związku 
z tym mogliśmy jeszcze próbować dalej wybijać się 
na niepodległość. A co więcej, wydaje się, że wła-
śnie te ostatnie słowa wypowiedziane wówczas przez 
premiera Jana Olszewskiego, mówiące o tym, że on 
po ulicach Warszawy będzie mógł chodzić z czołem 
podniesionym i będzie mógł patrzeć ludziom prosto 
w oczy, spowodowały, że spotykał te oczy coraz bar-
dziej rozumiejące jego słowa, z roku na rok, aż do 
2019 r., czyli do dziś.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, postać Jana Olszewskiego oczy-

wiście ze wszech miar zasługuje na upamiętnienie 
przez Senat. To jeden z najważniejszych działaczy 
opozycji w czasach PRL, jedna z najwybitniejszych 
postaci okresu Solidarności, doradca Solidarności. 
Bez wątpienia bilans dokonań Jana Olszewskiego 
absolutnie zasługuje na upamiętnienie. 

Natomiast ja mam uwagę do jednego sformuło-
wania, które jest w propozycji komisji. Ja zacytuję to 
zdanie: „Decyzją Sejmu podczas «nocnej zmiany», 
z 4 na 5 czerwca 1992 roku, w rocznicę wyborów 
1989 roku, Jan Olszewski został pozbawiony funkcji 
Prezesa Rady Ministrów”. Czy nie byłoby właściwiej 
napisać, że został odwołany przez Sejm, zresztą Sejm, 
który został wybrany…

(Senator Waldemar Bonkowski: To był zamach 
na Polskę.)

…w demokratycznych wyborach? To już był Sejm 
wybrany w wyborach nie kontraktowych, a demo-
kratycznych…

(Głos z sali: Suweren…)
Czy nie byłoby to właściwsze z punktu widzenia 

prawdy historycznej, że to było odwołanie premiera 
i rządu premiera Olszewskiego, a nie pozbawienie… 

nie wiem, czy nie weźmiemy razem, Panie Senatorze, 
na swoje barki odpowiedzi, którą pan zna.

(Senator Piotr Zientarski: Nie znam. To znaczy?)
Weźmiemy razem na barki, skoro pan zadał pyta-

nie, zgoda? Teraz niech będzie ta odpowiedź.
Ano, Jan Olszewski na pewno był dumny z tego, 

że był doradcą Lecha Kaczyńskiego, i wszystko wska-
zuje na to, że nie był dumny, podobnie jak bardzo, 
bardzo wielu z nas…

(Głos z sali: O faktach mówimy.)
…bardzo, bardzo wielu z nas, którzy poparli Lecha 

Wałęsę w 1992 r., kiedy jego prezydentura okazała się 
prezydenturą zdrady tych ideałów, które nas wtedy, 
w 1990 r. połączyły…

(Senator Piotr Zientarski: To już jest ocena, to 
już jest ocena.)

Ja też byłem w komitecie honorowym Lecha 
Wałęsy w 1990 r., miałem możliwość współpracowa-
nia w ramach tego komitetu także z panem mecena-
sem Janem Olszewskim. My wówczas bardzo mocno 
wierzyliśmy, że Lech Wałęsa jest tym prezydentem, 
który nas wyprowadzi ku niepodległości. Niestety, 
okazało się to nieprawdą. Dziś oczywiście wiemy już 
dużo więcej o tym, dlaczego wtedy, w 1990 r. tego nie 
wiedzieliśmy. I w moim naprawdę szczerym poglą-
dzie, gdybyśmy zapisali dzisiaj w tej uchwale tę prostą 
prawdę, to zdanie prawdziwe, to jednocześnie byłoby 
ono zdaniem fałszywym. Proszę to sobie wziąć na 
logikę. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy na tyle 
inteligentni, że zrozumieliśmy to, co powiedziano. 
Fałsz nie zawsze kryje się tylko i wyłącznie w pro-
stym zdaniu faktograficznym. Fałsz kryje się także 
w próbie przyrównania tych 2 postaci: Lecha Wałęsy 
i Lecha Kaczyńskiego. Ale ja nie chciałem tego wątku 
poruszać, bo dzisiaj na pewno w tej rozmowie nie 
prezydentura Lecha Wałęsy podlega ocenie. I pan 
doskonale wie, Panie Senatorze, że taki byłby wy-
dźwięk tego zapisu, bo jest pan bardzo inteligentnym 
człowiekiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie do pana senatora. Otóż takim 

pewnym skrótem myślowym czy taką formą bardzo 
puentującą całą sytuację był nagłówek w „Nowym 
Świecie”. To był taki dziennik, który się w tamtym 
czasie ukazywał. Tam ten nagłówek w wydaniu 
z 5 czerwca 1992 r. brzmiał tak: „Olszewski odchodzi 
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(senator S. Rybicki) Senator Aleksander Pociej:

Dobrze. Mam takie pytanie: w jaki sposób pan 
senator mówiąc „państwo”, czyli wy, do nas, np. mnie 
wsadza pomiędzy polityków, którzy odwoływali Jana 
Olszewskiego? Ja czuję się lekko urażony.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo słusznie. Bardzo się cieszę, że jest pan 

urażony, Panie Senatorze. Mówiłem o tym w kon-
tekście koalicjanta, to znaczy, nie koalicjanta Prawa 
i Sprawiedliwości, tylko koalicjanta Platformy 
Obywatelskiej. (Poruszenie na sali) Jest pan nadal 
senatorem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pań-
stwo są w Platformie Obywatelskiej i koalicjantem 
Platformy Obywatelskiej w trakcie ostatnich rządów 
był pan Waldemar Pawlak, który także ma swój ży-
ciorys polityczny. W 1992 r…

(Głos z sali: Przecież Platformy Obywatelskiej 
wtedy nie było.)

(Poruszenie na sali)
…powiedział, co powiedział. Cytowałem to. Ale 

bardzo przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłem. 
Rozumiem, że nie poczuwają się państwo do jedności 
ze słowami własnego koalicjanta.

(Głos z sali: To jest spekulacja.)
(Senator Kazimierz Kleina: Trochę przyzwoitości.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Jan Libicki.)
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
Najpierw pozwolę sobie na małe wprowadze-

nie odnośnie do kwestii pana premiera Pawlaka. 
Rozumiem, że jak pan Waldemar Pawlak był w koali-
cji, która, że tak powiem, pozbawiała większości rząd 
pana premiera Olszewskiego, to jest źle, a jak Polskie 
Stronnictwo Ludowe miałoby po wyborach samorzą-
dowych wejść w koalicję w sejmikach wojewódzkich 
z Prawem i Sprawiedliwością, to jest dobrze. Ta sama 
partia Waldemara Pawlaka. Ale to na marginesie.

Ja chciałbym powiedzieć o czymś innym. 
Chciałbym powiedzieć o tym, że z pewnym nawet, 
muszę powiedzieć, zdziwieniem, ale takim pozy-
tywnym, przyjąłem to, że po śmierci pana premiera 
Olszewskiego z bardzo wielu stron padały pod jego 
adresem ciepłe i pełne uznania słowa. Samo to, że 
mówił o nim ciepło Jarosław Kaczyński i pisał o nim 
ciepło Adam Michnik… Proszę mi pokazać inną oso-
bę i inne wydarzenie, wokół którego ci dwaj panowie 
mieliby, że tak powiem, mniej więcej zbieżne zdanie.

Bo pozbawienie jest wtedy, kiedy ktoś kogoś pozbawi 
godności, nie wiem, czy pozbawi…

(Głos z sali: Siłą.)
…funkcji siłą. Czy nie właściwsze byłoby jed-

nak sformułowanie, że to Sejm odwołał rząd Jana 
Olszewskiego?

Senator Jan Żaryn:
Panie Senatorze, nie byłoby właściwe, ponieważ 

wszyscy, jak tutaj siedzimy, wiemy… na pewno 
obejrzeliśmy film dokumentalny pt. „Nocna zmia-
na” i mogliśmy dowiedzieć się, jaki był tryb odwo-
łania, jak pan to nazywa, rządu Jana Olszewskiego. 
Szczególnie, myślę, w pamięci zapadł ten krótki wers, 
słowa wypowiedziane przez późniejszego premiera 
Waldemara Pawlaka, mówiące o gangsterskim chwy-
cie. Jeżeli to jest odwoływanie, a nie pozbawianie, to 
trudno się z tym moim zdaniem zgodzić. Gangsterski 
chwyt polegał również i na tym, że… Cytuję państwa 
koalicjanta – nie jakąś postać przeze mnie uwielbia-
ną, żeby była jasność. Ten gangsterski chwyt polegał 
także na tym, że, zgodnie ze zwyczajem – zresztą 
strony, która czuje winę – próbowano przerzucić od-
powiedzialność, jak pan zapewne pamięta, na rząd 
Jana Olszewskiego i ministra spraw wewnętrznych, 
pana Antoniego Macierewicza, oraz ministra obrony 
narodowej, że podobno jednostki nadwiślańskie szy-
kują zamach stanu, który w gruncie rzeczy powoduje, 
że trzeba pozbawić właśnie funkcji premiera Jana 
Olszewskiego. Jak państwo doskonale wiedzą i pa-
miętają, nikt nikomu nigdy w życiu nie udowodnił, 
że wówczas pan Jan Olszewski próbował stosować 
metody niepraworządne. To państwo, którzy go od-
woływali, pozbawiali funkcji, wprowadzili tego typu 
mechanizm w obieg opinii publicznej, czyli mecha-
nizm kłamstwa. Otóż i mechanizm kłamstwa, i me-
chanizm lęku, i mechanizm polegający na gangster-
skim chwycie nocnym mieszczą się bardziej w słowie 
„pozbawiony funkcji” niż „odwołany”, a można by 
szukać jeszcze ostrzejszego sformułowania, ale wła-
śnie nie chcieliśmy w tej uchwale szukać cytatów 
z Waldemara Pawlaka.

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, czy 
można ad vocem?)

(Głos z sali: Nie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma formuły ad vocem. Można zadać pytanie.
(Senator Aleksander Pociej: Ale zostałem wy-

wołany.)
Nie ma formuły ad vocem. Pan, Panie Senatorze, 

na pewno zna regulamin.
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(senator J.F. Libicki) Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Sprawozdawco, myślę, że nawet 
twórca… Czy nie wydaje się panu… Rzeczywiście 
pan może mieć problemy z empatią, nikt tego panu 
nie odmawia. Ale pan proponuje podjęcie uchwały 
Senatowi in gremio. Tu nie chodzi o pańskie autor-
skie rozwiązanie, do którego pan ma prawo. W tej 
chwili, po pierwsze, staje pan tu w imieniu pewnego 
gremium, czyli komisji, która to przygotowywała. Po 
drugie, komisja robiła to z myślą, żeby podjął to Senat. 
I w tym momencie, moim zdaniem, pańska empatia 
niestety musi być okazana podczas głosowania.

Moje pytanie sprowadza się do czegoś innego. 
Formuła, która już wywołuje tutaj dyskusję… Tak się 
zdarzyło, że ja nie brałem udziału w wydarzeniach 
tych pamiętnych dni, ale powiem panu szczerze, że 
są tutaj senatorowie, którzy głosowali za powsta-
niem rządu nie tylko z obowiązku, ale też z sympa-
tii, bo Klub Parlamentarny NSZZ „Solidarność” był 
w pewnym momencie nawet podporą rządu mniej-
szościowego. Nie wiem, jak później inni głosowali 
nad jedną z prac rządu Olszewskiego, szczególnie 
pana Macierewicza.

Czy wobec tego nie wydaje się panu koniecz-
ne, żeby ten element, który nie mówi o śp. panu 
Olszewskim, tylko mówi o pracy Sejmu, Senatu bądź 
innych organów… Czy konieczne jest umieszczanie 
tego w dorobku śp. pana Jana Olszewskiego? Uchwała 
ma przecież mówić o nim, a nie o instytucjach, które 
wokół niego były, jakiekolwiek podejmowały one 
decyzje. Czy uważa pan to za konieczne?

Senator Jan Żaryn:
Nie wiem, jak panu odpowiedzieć, Panie Senatorze. 

Tak, uważam, że jest to konieczne. Wydaje mi się, 
że dla nas wszystkich jest jasne, że pan premier Jan 
Olszewski miał bardzo, bardzo liczne zasługi i boga-
te życie, pełne aktywności. Ilustracja jego biografii 
byłaby jednak, delikatnie mówiąc, niepełna, gdyby-
śmy w takiej uchwale nie odnieśli się do tego drama-
tycznego momentu – dramatycznego także dla niego 
samego, o czym świadczy cytat przywołany przez 
nas w projekcie. Podkreślam: przez nas, a nie przeze 
mnie. Ja ewidentnie stoję tutaj jako wyraziciel opinii 
Komisji Ustawodawczej, tej większości, która podjęła 
się tego, by zagłosować za tym przeczytanym przeze 
mnie projektem uchwały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Jackowski.

I teraz wydaje mi się, że przyjmowanie takiej 
konfrontacyjnej uchwały burzy ten nastrój, o którym 
powiedziałem.

No, powiedzmy sobie szczerze: rząd pana pre-
miera Olszewskiego upadł, ponieważ utracił więk-
szość. Utracenie większości jest normalną procedu-
rą demokratyczną w państwach demokratycznych. 
Jeżeli państwo wprowadzacie tego typu określenia, 
to utrudniacie państwo np. mnie, głosowanie za tą 
uchwałą. Ja nie wiem, jak dzisiaj zagłosuję. Podejmę 
decyzję tuż przed samym głosowaniem. 

Czy pan jednak nie uważa, że warto by było tę 
atmosferę, która wytworzyła się po śmierci pana 
premiera Olszewskiego, podtrzymać naszą uchwałą?

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Ja przepraszam, jeżeli tylko i wyłącznie obrazo-

wo odpowiem panu senatorowi. Moja empatia wobec 
państwa środowiska w pewnym momencie się kończy. 
To nie mój problem – to państwa problem.

My w projekcie uchwały piszemy to, co jest praw-
dą dotyczącą naszego widzenia dorobku pana Jana 
Olszewskiego. Jednym z najważniejszych punktów 
tego dorobku był rząd pod jego prezesurą, który zo-
stał pozbawiony swojej funkcji w związku z uchwałą 
lustracyjną. Stało się to w sposób, który był niegodny 
w tym sensie, że strona, która go odwoływała, unie-
możliwiła przeprowadzenie lustracji w Polsce, albo, jak 
powiedziałem, jeszcze gorzej, uniemożliwiła podąża-
nie pewną drogą – to na szczęście tylko na moment zo-
stało zatrzymane – wychodzenia z tego, co nazwaliśmy 
w projekcie uzależnianiem od wschodniego sąsiada. 

Wydaje mi się, że to są dużo poważniejsze kwestie 
niż problem empatii wobec państwa. Ja rozumiem, że 
macie problem, jak zagłosować, ale, powtarzam, to 
nie jest mój problem.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie mamy problemu, 
tylko chcemy prawdy.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Pan senator Libicki powiedział, że ma problem, 

i ja to rozumiem, ale…
(Senator Kazimierz Kleina: To niech pan mówi 

o senatorze Libickim, a nie o nas.)
Bardzo mi przykro. Problem, który wyraził pan 

senator Libicki, jest problemem pana senatora. Moja 
empatia w tej kwestii się kończy.

(Senator Jan Filip Libicki: Ale ja nie sugerowałem, 
że to jest problem wszystkich innych.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.
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nie Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, były poza kontrolą pierwszego 
demokratycznie wyłonionego rządu.

Leszek Miller, ówczesny sekretarz generalny 
SdRP, w styczniu 1992 r. mówił w wywiadzie dla 
„Trybuny”: „Wielu myśli, że kupili sobie milczenie, 
że ich tajemnice spoczywają w archiwach MSW. Ale 
być może nie wszystko znajduje się na Rakowieckiej”. 
Dał tym samym ekipie Olszewskiego do zrozumienia, 
że osoby związane z byłym państwem PRL�owskim 
mają w swoich rękach wiele materiałów kompromi-
tujących i mogą swobodnie szantażować nowe elity 
polityczne. W Polsce stacjonowały wojska ościennego 
mocarstwa, a ich dowódca mógł bezkarnie obrażać 
społeczeństwo i rząd państwa, na którego terenie 
przebywał ze swoją armią pilnującą interesów ro-
syjskich.

Działania rządu Olszewskiego doprowadziły do 
uporządkowania polityki finansowej państwa i wy-
raźnego wzrostu produkcji oraz przełamania dobi-
jającej gospodarkę recesji. Opracowano projekt roz-
sądnego budżetu. Po raz pierwszy od wielu lat Polska 
w obrotach z zagranicą miała dodatnie saldo obrotów 
bieżących bilansu płatniczego państwa. Według ba-
dań Ośrodka Badania Opinii Publicznej z czerwca 
1992 r. rząd Olszewskiego najwięcej zrobił dla kraju 
pod względem dbania o siłę wojska i obronność kraju, 
walki z recesją, polityki wobec rolnictwa, polityki 
wobec przedsiębiorstw państwowych, walki z afe-
rami gospodarczymi oraz walki z przestępczością 
kryminalną. Uporządkowanie budżetu i dyscyplina 
finansów pozwoliły na wprowadzenie podwyżek dla 
sfery budżetowej latem 1992 r.

Podpisano 2 ważne umowy międzynarodowe. 
Jednocześnie rozpoczęto prace nad reformą admini-
stracji centralnej. W polityce międzynarodowej pod-
pisano traktaty z Rosją i Ukrainą, polepszono stosun-
ki z Białorusią i zacieśniono Trójkąt Wyszehradzki. 
Podjęto negocjacje z EWG – to był początek naszej 
akcesji do europejskiego projektu wspólnotowe-
go – i zdefiniowano po raz pierwszy jako cel stra-
tegiczny członkostwo Polski w NATO. Rząd Jana 
Olszewskiego odegrał ważną rolę w najnowszej hi-
storii Polski.

I chciałbym na koniec nawiązać do tego, co cyto-
wał pan senator sprawozdawca, pan prof. Jan Żaryn. 
Otóż ja też mam wspomnienie osobiste. Oczywiście 
oglądałem tamte wydarzenia dzięki transmisji telewi-
zyjnej, która była w nocy z 4 na 5 czerwca, i doskona-
le pamiętam to dramatyczne przemówienie i to słynne 
pytanie pana premiera Jana Olszewskiego „Czyja jest 
Polska?” oraz słowa, że Izba na to pytanie za chwi-
lę będzie odpowiadać właśnie poprzez głosowanie. 
I pamiętam ten moment, gdy mówił: kiedy wyjdę 
z Sejmu, to chciałbym móc Polakom spojrzeć w twarz. 
Otóż tak się złożyło, że 6 czerwca 1992 r., w sobotę 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako jeden ze współwnioskodawców tego projektu 

uchwały chciałbym powiedzieć, że jest oczywiste, że 
tego typu dokument przyjmujemy w trybie regulami-
nowym, podczas posiedzenia Senatu. Cały testament 
polityczny, moralny, człowieczy, jaki zostawił nam śp. 
pan mecenas, pan premier Jan Ferdynand Olszewski, 
zobowiązuje nas do tego, aby taką uchwałę nasza 
Izba podjęła.

Jego życie było niezwykle bogate w bardzo różne 
inicjatywy, w udział w różnych gremiach. Ten pro-
jekt próbuje to wszystko zebrać. On jest być może 
długi, ale pamiętajmy, że życie pana mecenasa było 
niezwykłe. Jako młody chłopak brał udział w po-
wstaniu warszawskim, w czasach PRL był aktywnym 
uczestnikiem tworzącej się opozycji – i to na różnych 
etapach, bo i po 1956 r., i w czasach gomułkowskich, 
i w czasach gierkowskich, kiedy był współinicjatorem 
Listu 59. Był obrońcą, był człowiekiem sumienia, był 
też prawym człowiekiem.

Ale w tej całej dyskusji na temat mecenasa Jana 
Olszewskiego trochę za mało mówimy o rządzie, 
którym przyszło mu kierować, a był to, jak jest pod-
kreślone w projekcie uchwały, pierwszy po II wojnie 
światowej rząd wyłoniony w wyniku całkowicie de-
mokratycznych wyborów. Premierem tego rządu – to 
też jest pewna symbolika historyczna – był właśnie 
niezłomny pod względem dążenia do niepodległo-
ści Jan Olszewski. Warto zatem przypomnieć okres, 
w którym był premierem.

Na początku marca 1992 r., a więc na 3 mie-
siące przed odwołaniem go z funkcji premiera, 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zostało spo-
rządzone opracowanie zatytułowane „Wewnętrzne 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa”, przeznaczone 
dla najwyższych władz. W konkluzji napisano m.in.: 
„Rozpoczęcie prac weryfikacyjnych oraz pierwsze 
ich sukcesy zmobilizują pewnie najbardziej zagrożo-
ne środowiska do działań obliczonych na sparaliżo-
wanie rządu lub rzeczywiste jego obalenie”. Koniec 
cytatu. Jan Olszewski zdawał sobie zatem sprawę, 
czym ryzykował, ale swoją misję oddzielenia PRL 
od odradzającej się i niepodległej Rzeczypospolitej 
wyraźną cezurą moralną, polityczną i prawną po-
traktował poważnie i postanowił przeciwstawić się 
patologicznym stosunkom w państwie.

Sytuacja na przełomie 1991 i 1992 r. była trudna. 
Aparat rządowy był w rozsypce, a stan finansowy 
państwa krytyczny. Inflacja, patologiczne uwłasz-
czanie się nomenklatury, afery – to była ówczesna 
codzienność. Trwała zapaść kasy publicznej, nastą-
pił niekontrolowany wzrost deficytu budżetowego. 
Kluczowe instytucje, takie jak telewizja, a szczegól-
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(senator J.M. Jackowski) nych stref na terenie baz wojskowych, był jednym 
z głównych przyczynków do tego, że prezydent Lech 
Wałęsa stracił zaufanie do rządu, o czym poinformo-
wał marszałka Sejmu. Przypominam to, bo to są fakty 
historyczne, które dzisiaj w tej dyskusji są ważne, 
warte przypomnienia. Następnie mamy wydarzenia 
z 27 maja, kiedy to posłowie Unii Demokratycznej, 
Kongresu Liberalno�Demokratycznego oraz częścio-
wo Polskiej Partii Przyjaciół Piwa – częściowo, bo 
nie wszyscy – złożyli wniosek o wotum nieufności 
dla rządu. I dopiero następnego dnia historia zaczy-
na przyśpieszać, kiedy na trybunę sejmową wchodzi 
Korwin�Mikke i zgłasza wniosek o lustrację, obligu-
jąc ministra spraw wewnętrznych do zrealizowania 
uchwały lustracyjnej. I wtedy zaczynają się rzeczy, 
które jak gdyby wykraczają poza świat normalnej 
debaty demokratycznej, w ramach której to wszyst-
ko byłoby dzisiaj inaczej postrzegane. Nie mogę się 
więc zgodzić z senatorem Libickim… Oczywiście, że 
rząd został w demokratyczny sposób w tym Sejmie 
odwołany, ale proszę zobaczyć, jakie były przyczyny 
tego odwołania. Ano były następujące…

(Głos z sali: Dużo wcześniej był wniosek o od-
wołanie…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Ja przed chwilą powiedziałem…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę umożliwić 

kontynuowanie…)
Przed chwilą o tym powiedziałem. Proszę uważać 

i wtedy będziemy mogli dyskutować. Tak, 27 maja był 
złożony przez działaczy 3 partii politycznych wniosek 
– przed chwilą to było mówione – o odwołanie rządu. 
Ale wszystko przyśpiesza w związku z samą lustra-
cją. To właśnie lustracja wywołuje tak duży niepokój 
w różnych organizmach politycznych – w różnych, 
z wszystkich stron. Nikt nie wie, co będzie w tych 
kopertach, które zostaną przyniesione do Sejmu. I to 
właśnie otwarcie tych kopert pobudza reakcję. Tak 
to wygląda. Zobaczyliśmy to na filmie, widzieliśmy, 
jakie były zachowania polityków z różnych stron, 
kiedy dowiedzieli się o tym, kto jest na tych listach. 
To znaczy oni wiedzieli, kto może tam być, ale naj-
ważniejsze było to, kto tam się znajdzie.

I teraz wchodzą w grę 2 kwestie: świat polityki, po-
lityki realnej, i świat polityki opartej na etyce. Muszę 
powiedzieć, że niestety Jan Olszewski kierował się 
głównie zasadami etyki. Tak został wychowany, bo to 
był właśnie, tak jak było to dzisiaj już mówione, czło-
wiek tego dawnego pokolenia, wychowanego w wizji 
romantycznej Polski, dla którego zasady są najważ-
niejsze i który nie uprawia polityki Bismarckowskiej, 
czyli polityki realnych celów. Z jednej strony jest to 
piękne, ale z drugiej strony pokutuje to w historii 
Polski do dzisiaj.

Nie będę przedłużał tego wystąpienia, bo sami 
wiemy, jak to wszystko się stało, jak nastąpiło odwo-

szedłem z żoną ulicą Puławską przy nieistniejącym 
dziś kinie „Moskwa”, niedaleko prywatnego miej-
sca zamieszkania pana premiera Jana Olszewskiego, 
i spotkałem go na ulicy. Szedł sam, z podniesionym 
czołem, otaczany i witany przez warszawiaków. I taki 
był pan Jan. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Ja pochodzę z pokolenia, które w dorosłe życie 

wchodziło na początku lat osiemdziesiątych. Na nasz 
światopogląd ogromny wpływ miały różne wyda-
rzenia w historii Polski, znane nam wszystkim, jak 
choćby wybór papieża Jana Pawła II, potem jego wi-
zyta w Polsce, wiosna Solidarności. Sam jeździłem 
z Gniezna do Bydgoszczy na msze święte, które…

(Rozmowy na sali)
Senatorze Rulewski…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
…na placu Kościeleckich się odbywały. My to 

wszystko bardzo przeżywaliśmy i to nas kształto-
wało. Potem przyszedł okres przemian ustrojowych, 
Okrągły Stół i właśnie te wydarzenia, które dzisiaj 
nazywane są „nocą teczek”.

Ja zacząłem angażować się w życie społeczne 
w roku 1993, po wyborach, kiedy w Polsce doszło do 
restauracji aparatu komunistycznego. Stwierdziłem, 
że właściwie jest to nie do pojęcia. Jak w kraju demo-
kratycznym mogło się stać to, że w demokratyczny 
sposób przywrócono do władzy ludzi, którzy budo-
wali poprzedni system? To było dla nas nie do pojęcia.

Teraz kwestia samego rządu premiera 
Olszewskiego. 2 sprawy są tu istotne, które należy 
przypomnieć, mianowicie samo funkcjonowanie tego 
rządu przez okres od grudnia 1991 aż do jego odwoła-
nia oraz „noc teczek”. Te 2 sprawy trzeba rozdzielić. 
Szanowni Państwo, wszyscy, którzy rozsądnie myślą 
o Polsce, zgadzają się, że rząd premiera Olszewskiego 
zdecydowanie i jasno określił kierunek polskiej po-
lityki, polityki zagranicznej, a więc to, żeby skiero-
wać się w stronę struktur europejskich, wtedy EWG, 
oraz struktur wojskowych, czyli NATO. Ten incydent, 
który miał miejsce w czasie wizyty pana prezyden-
ta Lecha Wałęsy w Moskwie, kiedy to przyszedł 
z Warszawy, od premiera, szyfrogram, który kazał 
powstrzymać wszelkie dalsze debaty i negocjacje, 
a szczególnie podpisanie między Polską a naszym 
wschodnim sąsiadem umowy dotyczącej specjal-
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(senator R. Gaweł) aplikanta, potem młodego adwokata, były to bardzo 
piękne wzory, godne naśladowania. I żałuję troszecz-
kę, że pana mecenasa Olszewskiego poznałem dosyć 
późno, bo dopiero w 2011 r., odwiedzając go w szpi-
talu, jak zaniemógł, a mecenas, senator Łukasz Piotr 
Andrzejewski poprosił mnie, żeby pojechać do niego 
do szpitala. I pierwsze wrażenie, jakie miałem, to wła-
ściwie takie zderzenie – to było dla mnie zaskoczenie 
– tej dla mnie pomnikowej postaci, jaką miałem w wy-
obraźni, z jego ogromną skromnością i dobrocią. Leżał 
wtedy złożony chorobą, a jednakże miał te piękne, 
uśmiechnięte, życzliwe oczy i dopytywał się o sprawy 
Polski, o to, co się dzieje w Senacie. I taki właśnie był 
pan mecenas, później premier Jan Olszewski. Ta jego 
dobroć, szlachetność, szerzenie pewnych zasad – był 
człowiekiem zasad, o czym wspomniał mój przed-
mówca – towarzyszyły mu całe życie. Mimo że został 
premierem, w dalszym ciągu był normalnym, życz-
liwym człowiekiem, otwartym na niesienie pomocy 
wszystkim. Nie sprawdziła się ta reguła starożytnych, 
że honores mutant mores, najczęściej na gorsze, czyli 
zaszczyty zmieniają obyczaje, tak jak mówię, najczę-
ściej na gorsze. On dalej pozostał sobą, adwokatem, 
który uważał, że jego misją, jego powołaniem jest słu-
żyć ludziom, a skoro został premierem – służyć już 
w większym wymiarze, całej Polsce, naszej ojczyźnie. 
I ta jego niezłomność, trzymanie się przyjętych zasad, 
a zarazem strzeżenie wartości, które wyznawał, dopro-
wadziły go do tego, że w pewnym momencie został 
zdradzony. Zdradzony przez kogo? Przez własnych 
klientów. Ja wiem, że to jest doświadczenie każdego 
adwokata, że wcześniej czy później zostaje zdradzony 
czy dotknięty niewdzięcznością własnych klientów. 
Ale ta zdrada była szczególna, bo to była zdrada już nie 
jego klientów wobec niego jako adwokata, tylko wobec 
niego jako polityka, człowieka który chciał zmieniać 
historię Polski, który chciał nas uwolnić od przeszłości 
systemu komunistycznego, od wpływu służb specjal-
nych na polityków. I to właśnie doprowadziło do tego, 
że został odwołany.

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że był on 
człowiekiem zasad do samego końca. Gdyby nim nie 
był, to na pewno podjąłby pewne działania obronne, 
a on właściwie żadnych działań nie podjął. Jedyne co 
zrobił, to powiedział coś – i to jest też świadectwo jego 
kunsztu jako mówcy – co chyba nie wszyscy zrozu-
mieli, bo część była zbyt gruboskórna, że życzy im 
tego samego, czego życzy sobie, a mianowicie, żeby 
po wyjściu z Sejmu mogli spojrzeć ludziom prosto 
w oczy. Nie użył żadnego epitetu pod ich adresem. To 
jest właśnie sztuka i wielkość dobrego mówcy, dobrego 
adwokata i dobrego polityka. Tacy ludzie potrafią do-
sadnie powiedzieć to, co myślą, bez obrażania innych.

Sztukę takiego mówienia zaprezentowała ostat-
nio pewna parlamentarzystka brytyjska, mówiąc 
o naszym premierze, który obraził naród brytyjski, 

łanie rządu. Powiem tylko tak: jeżeli chodzi o tzw. 
rozmontowanie układu Okrągłego Stołu, to ono mo-
gło nastąpić, gdyby spełniono kilka warunków poli-
tycznych – czyli gdyby nastąpiło to, co nazywamy 
realizmem politycznym strony, która chciała dalej 
utrzymać się przy władzy i realizować swoje cele. 
Po pierwsze, należało zawrzeć z jednym z koalicjan-
tów… należało dobrać nowego koalicjanta do rządu 
– ewentualnie mogła to być Unia Demokratyczna, 
można też było oprzeć się bardziej na KPN, ale wie-
my, że Moczulski był na liście. Rząd jednak oparł się 
przede wszystkim na zasadach etycznych, bo na czele 
tego rządu stał człowiek o nieskazitelnym charakte-
rze, wyznający te zasady. I dlatego dzisiaj dalej mo-
żemy wracać do historii, która się wpisuje w podobny 
sposób jak historia Polski w ważne wydarzenia, któ-
re miały miejsce w okresie międzywojennym, które 
miały miejsce w XIX w… I mogę dzisiaj powiedzieć 
gloria victis, chwała zwyciężonym, bo tak się wtedy 
stało, ale realne cele nie zostały osiągnięte. 

Niech spoczywa w pokoju. Panie Premierze, chwa-
ła Panu! (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak się składa, że w ciągu zaledwie 1 miesiąca 

mamy sposobność po raz kolejny wspominać pana 
mecenasa, premiera Jana Olszewskiego. Niespełna 
miesiąc temu przy okazji podejmowania uchwa-
ły w stulecie podpisania przez naczelnika państwa 
w grudniu 1918 r. dekretu o statucie tymczasowym 
palestry polskiej wśród adwokatów, którzy zazna-
czyli się w pięknej historii zdobywania przez Polskę 
niepodległości i jej pozycji w świecie, wymieniliśmy 
mecenasa Jana Olszewskiego. Wymieniliśmy go jako 
tego, który zaliczał się – niestety, w tej chwili mó-
wimy to już w czasie przeszłym, bo odszedł od nas 
– do najwybitniejszych postaci w adwokaturze. Ja 
pamiętam te czasy, kiedy te nazwiska, mecenas Jan 
Olszewski, mecenas Siła�Nowicki, to były nazwiska 
adwokatów, luminarzy palestry, którzy zasłynęli ze 
swoich bardzo odważnych, a zarazem jakże meryto-
rycznych, precyzyjnych mów sądowych w licznych 
procesach politycznych, gdzie podejmowali się roli 
obrońców czy też roli oskarżycieli posiłkowych, tak 
jak w procesie zabójców ks. Popiełuszki, kiedy to 
reprezentowali właśnie jako mecenasi rodzinę zamor-
dowanego ks. Popiełuszki. Dla mnie, wtedy jeszcze 
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(senator Z. Cichoń) Trzeba by wielu godzin, żeby ten dorobek życia został 
tutaj należycie podkreślony. Rzecz jasna, ani nie mam 
takich kompetencji, ani też nie mamy na to czasu, 
tak więc przedstawię tylko i wyłącznie 1 wątek, ale 
wydaje mi się, że szalenie ważny.

Mianowicie w tej uchwale zawarliśmy takie zda-
nie, które powinno być, jak mi się wydaje, jeszcze raz 
wyartykułowane, żeby nie zgubiło się wśród innych, 
mam nadzieję, też dobrych zdań: „Wzrastał w atmos-
ferze szacunku do Polski Niepodległej, której pozostał 
wierny do końca swego życia”.

Otóż, ażeby ta niepodległość Polski istniała i była, 
trzeba wielkich polityków i mężów stanu. To jest dla 
nas pewnego rodzaju testament, który być może warto 
sobie przyswoić. Nadal żyjemy w atmosferze obcho-
dów 100�lecia odzyskania niepodległości w 1918 r., 
niedawno, 10 lutego 2019 r. obchodziliśmy rocznicę 
pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego. To 
są takie nasze w przeszłości filary pojęcia niepod-
ległości. Jak doskonale wiemy, Polska niepodległa, 
odrodzona wychowała całe pokolenie ludzi, którzy 
wzrastali w tej atmosferze odzyskanej wolności i nie-
podległości, i stał się to dla nich tak ważny doro-
bek życia, że potem znaleźli się w Armii Krajowej, 
w Narodowych Siłach Zbrojnych, wśród Żołnierzy 
Wyklętych, później w opozycji lat siedemdziesiątych, 
jak np. pan Rybicki, Gołębiewski czy wielu innych, ci 
wszyscy, którzy wychodzili jeszcze z II wojny świato-
wej pokiereszowani przez stalinowski system i potem 
znaleźli się jako te autorytety w latach sześćdziesią-
tych, siedemdziesiątych i następnych.

Otóż pan mecenas Jan Olszewski należał właśnie 
do tego polskiego zasobu niepodległościowego, któ-
remu był wierny i który to zasób niepodległościowy 
był pewnego rodzaju dorobkiem polskim w momen-
cie, kiedy – z racji także, rzecz jasna, warunków 
zewnętrznych – po 1989 r. odzyskiwaliśmy niepod-
ległość. I pytanie, które sam pan mecenas, premier 
Jan Olszewski wówczas zadawał, to pytanie tu już 
raz padło, „Czyja jest Polska?”, to jest pytanie za-
dane wówczas przez człowieka, który miał w sobie 
pamięć o Polsce odrodzonej, czyli o Polsce, która 
ma się składać z niepodległych Polaków, a którym 
to niepodległym Polakom ma polityk polski służyć.

Warto się zastanowić nad tym, czy wówczas, 
w 1992 r., nasza klasa polityczna, ta solidarnościo-
wa, składała się tylko i wyłącznie z tych odważnych 
polskich nosicieli Odrodzonej w 1918 r., czy też by-
liśmy jeszcze wówczas w takim stanie – nie mówię 
o komunistach, bo oni oczywiście byli w swoim stanie 
upadku, nie odczuwam jakiejś empatii, żeby się nimi 
specjalnie zajmować, mówię o naszej stronie – czy 
było wówczas tak wielu Janów Olszewskich, jak by-
śmy sobie tego życzyli, jak byśmy chcieli, tak jak na 
szczęście w 1918 r. wielu było Józefów Piłsudskich. 
Czy mieliśmy tę zdolność wówczas, w 1991 r., 1992 r., 

że to jest człowiek bez manier. No, nie użyła bar-
dziej pejoratywnego określenia. Wszyscy wiemy, co 
to znaczy być człowiekiem bez manier. Przeciwnie, 
pan mecenas Olszewski był człowiekiem ogromnej 
kultury, ogromnych manier. Wspominał przy mnie 
mecenas Andrzejewski, że w czasach komuny, kie-
dy pozbawiono go prawa wykonywania zawodu 
i miał sprawę dyscyplinarną przed sądem, jednym 
z obrońców był mecenas Olszewski, obok słynnego 
mecenasa Siły�Nowickiego i jeszcze jednego sędzie-
go Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, bardzo 
zacnego sędziego Górskiego. I kiedy zapadło skan-
daliczne orzeczenie, które dotykało pana mecenasa 
Andrzejewskiego, późniejszego naszego kolegi senato-
ra, to po ogłoszeniu sentencji obrońcy na znak protestu 
wyszli z sali, nie czekając na uzasadnienie. Była to 
oczywiście ich manifestacja przeciwko bezprawiu, któ-
re dokonało się na sali rozpraw. Właśnie za to wszczęto 
wobec nich postępowanie dyscyplinarne i usiłowano 
pociągnąć do odpowiedzialności m.in. pana mecena-
sa Olszewskiego. Wtedy on podobnie eufemistycznie 
jak podczas zakończenia swojej misji premiera rządu, 
kiedy to zwracał się do parlamentarzystów, żeby mieli 
sposobność spojrzenia w oczy swoim współziomkom, 
tłumaczył się bardzo… bardzo dowcipnie, można by 
rzec, z taką finezją. Mianowicie powiedział: wysze-
dłem, bo zrobiło mi się niedobrze. I oczywiście więcej 
nic nie komentował. No, wszyscy wiedzieli, że ogrom-
nej postury mężczyzna zapewne nie dlatego źle się 
poczuł, że był słaby fizycznie, tylko po prostu zrobiło 
mu się niedobrze, bo wyrok był tak amoralny, że był nie 
do zniesienia. Na tym właśnie polegała ta finezja pana 
mecenasa, później premiera Olszewskiego, że potrafił 
wszystko powiedzieć, a zarazem nikogo nie obrazić. 
A przy tym swoją postawą, swoim życiem mobilizował 
innych do tego, żeby być lepszym i żeby trzymać się 
pewnych standardów, pewnych zasad. Właściwie on, 
jak chyba jak rzadko kto, może powiedzieć te piękne 
słowa św. Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 

Cześć naszemu mecenasowi, premierowi 
Olszewskiemu! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Wspominamy dzisiaj śp. Jana Olszewskiego, bo, 

rzecz jasna, jak wszyscy wiemy, zasługuje na to. 
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(senator J. Żaryn) my jako politycy próbowali się odnaleźć w pytaniu 
„Czyja jest Polska?” i za każdym razem byli zdolni 
do tego, żeby udźwignąć odpowiedź na to pytanie. 
(Oklaski)

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

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Padło dzisiaj z tej trybuny bardzo wiele ważkich, 

ważnych i dobrych słów na temat postaci i dzieła pana 
premiera Jana Olszewskiego.

Ja chciałbym odnieść się do pewnej wąskiej kwe-
stii, aczkolwiek myślę, że bardzo istotnej dla zakoń-
czenia, dramatycznego zakończenia misji rządu pana 
premiera Olszewskiego.

Otóż, jak państwo pamiętacie, uchwałę lustracyjną 
zgłosił poseł Janusz Korwin�Mikke, prezes partii, 
która się nazywała Unia Polityki Realnej. Ja wówczas, 
jako młody człowiek, w końcu lat osiemdziesiątych, 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych budowałem Unię Polityki Realnej na Górnym 
Śląsku.

To niewielkie, 3�osobowe koło Unii Polityki 
Realnej, które wówczas było w Sejmie, nie wchodziło 
w skład koalicji rządzącej, było w opozycji. Zgłoszona 
uchwała lustracyjna, mimo że została zgłoszona przez 
posła wówczas opozycyjnego, została przez pana pre-
miera Olszewskiego potraktowana z pełną odpowie-
dzialnością – wziął on na swoje barki jej wykonanie.

I tutaj chciałbym ulżyć panu senatorowi Libickiemu 
w tym dylemacie, jak ma głosować. Otóż pan senator 
stwierdził, że rząd utracił większość i dlatego został 
odwołany. Otóż, Panie Senatorze, ja zwracam uwagę 
na 1 kwestię: w jakim trybie rząd został odwołany. 
W trybie gwałtownym, natychmiastowym, w mo-
mencie, kiedy zaczął wykonywać uchwałę lustra-
cyjną. A przypomnę jeszcze jedno: ta uchwała do 
dzisiaj nie została wykonana. Ona nie jest wykonana. 
Jej wykonywanie zostało wtedy przerwane i ona już 
nigdy nie została wykonana. Tak że to był główny 
powód, nie utrata większości. To był główny powód 
tego, że pan premier Jan Olszewski i jego rząd zostali 
w tak dramatyczny sposób odwołani.

Ja przypomnę jeszcze 1 ważną kwestię. Bo wów-
czas jako właśnie działacz Unii Polityki Realnej bar-
dzo dokładnie obserwowałem to, co się działo na 
sali sejmowej. I jeden z parlamentarzystów, jeden 
z ówczesnych posłów chciał rozszerzyć tę uchwałę. 
Bo ta uchwała dotyczyła tylko służb specjalnych cy-
wilnych. Jeden z posłów chciał, aby ta uchwała została 
rozszerzona również o współpracowników służb woj-

do tego, żeby wybić się ku Niepodległej, dlatego że 
mieliśmy dużo Janów Olszewskich? Oczywiście m.in. 
dlatego dzisiaj warto, trzeba i powinniśmy o panu pre-
mierze mówić, o panu premierze Janie Olszewskim 
dlatego, że on jest dla nas także pewnym wyzwaniem 
na rok 2019 i każdy kolejny rok. Czy w tym życiu 
politycznym, w którym funkcjonujemy jako Polacy, 
jest dużo Janów Olszewskich, czy stale za mało? 
A przecież znamy odpowiedź na pytanie „Czyja jest 
Polska?”. Ona jest Polaków, tzn. tych wszystkich, 
którzy są na ziemi polskiej i poza jej granicami. Oni 
mają prawo do takiej klasy politycznej, która będzie 
w stanie udźwignąć nasze wspólnotowe wyzwania, 
potrzeby, nadzieje, marzenia, oczekiwania.

Jan Olszewski w 1992 r. jako premier podjął nie-
wątpliwie właśnie to zbiorowe oczekiwanie. Ono nie 
polegało detalicznie na tym, żeby koniecznie w tym 
miesiącu i w tym dniu odbył się czy rozpoczął się 
proces lustracyjny. To są ilustracje marzenia dużo 
szerszego. Marzeniem Polaków, wówczas niepodle-
głych, było to, żebyśmy żyli w niepodległym, demo-
kratycznym państwie. Demokratyczne państwo to 
takie, w którym społeczeństwo polskie i jest zdolne 
do uzyskania, i ma prawo do informacji na temat tego, 
kim jesteśmy jako Polacy, kim są te osoby, które chcą 
nas reprezentować. Bez tej wiedzy wybór polityka jest 
wyborem pozornie demokratycznym. Jest wyborem, 
w którym ma miejsce jakiś fałsz, jakaś patologia.

Podobnie innym zakresem tej niepodległości, 
która wówczas, w 1992 r. niosła pana premiera 
Olszewskiego, jest to, co zrobił i czym znowu naru-
szył czyjeś interesy, tzn. zatrzymanie prywatyzacji. 
Zatrzymał proces prywatyzacji, który był pozornym 
procesem prywatyzacji rozumianej pozytywnie, 
ponieważ de facto powstrzymał rozwijanie się jak 
pajęczyny interesów nomenklatury – jak dziś wie-
my, nie tylko PZPR�owskiej, ale także nomenkla-
tury wywodzącej się ze służb, zarówno cywilnych, 
jak i wojskowych – czyli proces tworzenia struktury 
rzekomo demokratycznego społeczeństwa na bazie 
struktury wypracowanej przez totalitarne państwo.

Krótko mówiąc, Jan Olszewski był nie tylko wy-
bitnym polskim politykiem rozumiejącym, co to zna-
czy niepodległość, bo wyrastał w Polsce odrodzonej, 
ale był także wybitnie inteligentnym człowiekiem, 
który rozumiał, co to znaczy być czynnym polity-
kiem, czyli premierem rządu.

No i ponawiam pytanie: czy jest dzisiaj dużo 
Janów Olszewskich na polskiej scenie politycznej? 
Ludzi, którzy mają w sobie świadomość, co to zna-
czy niepodległość, i są na tyle inteligentni, żeby zro-
zumieć, w jakim momencie dziejowym za każdym 
razem polska sprawa się znajduje? Próbujmy zrozu-
mieć życiorys śp. Jana Olszewskiego, tak żebyśmy też 
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(senator A. Misiołek) w kolano. Myślę, że Polacy są na tyle mądrzy, by to 
dostrzec. Dziękuję.

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

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym wyrazić radość z tego powodu, że po-

dejmujemy taką uchwałę, i to pomimo smutku zwią-
zanego ze śmiercią pana premiera Jana Olszewskiego. 
Ta uchwała, którą dzisiaj podejmujemy, jest oddaniem 
hołdu, wyrażeniem szacunku dla pana premiera Jana 
Olszewskiego. Pokazujemy, że pamiętamy o takich 
ludziach, o takich mężach stanu.

Powinniśmy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na 
fakt, że rząd Jana Olszewskiego stanowi pewną ce-
zurę, jeżeli chodzi o najnowsze dzieje państwa pol-
skiego. Był to pierwszy rząd wyłoniony przez w pełni 
demokratycznie wybrany Sejm. Powołanie premie-
ra Jana Olszewskiego odbyło się 6 grudnia 1991 r. 
Później oczywiście nastąpiło powołanie rządu. To 
jest data szczególnie ważna, bo to, co było przed tą 
datą… No, oczywiście był rok 1989, były wybory 
do Senatu, później były częściowo wolne wybory 
do Sejmu, jednak generalnie przed rokiem 1991 był 
jeszcze okres PRL, okres komunizmu. Rząd Jana 
Olszewskiego oznaczał wyjście z tego okresu.

A przecież my, Polacy, poza wiedzą historyczną, 
poza wspaniałymi przykładami naszych przodków, 
bohaterów narodowych, nie mieliśmy podręczników, 
nie mieliśmy instrukcji, jak wyjść z okresu komu-
nizmu. Jak miał się zachowywać ten rząd, który 
został powołany po pierwszych wolnych wyborach 
w 1991 r.? Jakie pierwsze decyzje powinien pod-
jąć? Jakie kierunki powinny być priorytetowe? My, 
wszyscy Polacy, wiązaliśmy z tym rządem ogrom-
ne nadzieje, bo wiedzieliśmy o tym, że te kierunki, 
które wtedy zostaną wyznaczone, będą wzorcowe 
dla wszystkich następnych rządów, dla następnych 
pokoleń Polaków. I właśnie tak się stało.

Te kierunki, które nam zaprezentował rząd Jana 
Olszewskiego, w jakiś sposób mieszczą się na pew-
no w decyzjach, które były wtedy podejmowane. To 
się wyrażało nawet w tym, że… Gdzie odbyła się 
pierwsza zagraniczna wizyta? Dokąd pan premier 
Jan Olszewski pojechał? Do jakiego państwa pojechał 
po objęciu swojego urzędu? No, pojechał do Stolicy 
Apostolskiej, pojechał do Watykanu. To wskazywało 
na to, że my, Polacy, jesteśmy zainteresowani tym, 
by uregulować stosunki państwo – Kościół w drodze 
konkordatu. Ten konkordat został później przyjęty.

Ale był jeszcze inny kierunek, który przez sam 
fakt, że został przyjęty przez rząd, przez pana pre-

skowych. I tą osobą był świetnie nam znany marszałek 
Bogdan Borusewicz. Dziękuję bardzo.(Oklaski)

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

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, że w ogóle nie zamierzałem 

dzisiaj zabierać głosu…
(Głos z sali: A czemu dzisiaj?)
…bo ja byłem przekonany… Bo jak tu patrzę na 

państwa, to widzę, że większość z nas jest w takim 
wieku, że pamiętamy tamtą atmosferę, tamten czas 
4 czerwca. Dla mnie było kwestią oczywistą, że tę 
uchwałę upamiętniającą wielkiego męża stanu, śp. 
pana Jana Olszewskiego przyjmiemy przez aklama-
cję, że nie trzeba będzie w ogóle nad tym głosować. 
No, ale niestety się rozczarowałem.

I powiem tak: jak słyszę tutaj te rozmowy albo 
te wątpliwości pana senatora Libickiego, to… Ja 
wiem, skąd się bierze u was ten problem. I powiem 
tak tytułem komentarza, krótko. Bo to mniej więcej 
się odnosi do tej sytuacji. Co was boli, Opozycjo 
Totalna?

Dosłownie minutę przed rozpoczęciem punktu 
ósmego, dotyczącego projektu tej uchwały, umieści-
łem wpis na portalu społecznościowym. No, jakbym 
przewidział to, co się teraz będzie działo. I tytułem 
komentarza ja sobie pozwolę ten wpis zacytować. 
To jest bardzo krótkie. Z góry przepraszam wszyst-
kie osoby, które są bardzo wrażliwe. Bo ja osobiście 
nie hołduję tej zasadzie, temu terrorowi poprawności 
politycznej. Ja się tym brzydzę. I przepraszam za kolo-
kwialny tekst. Ja wam to przeczytam i tylko tyle: dziś 
uchwała w Senacie, śp. pan premier Jan Olszewski 
został wraz z całym ówczesnym rządem RP odwołany 
przez agenturę sowiecką, a zdrajcy pozostali do dziś. 
Miało to miejsce 4 czerwca w 1992 r. Tę datę chce 
wykorzystać do bieżącej walki o Polskę persona non 
grata, ulubieniec Niemiec, wielokrotnie odznaczany 
niemieckimi medalami Donald Tusk, tworząc tzw. 
ruch 4 czerwca. Niestety to kolejne oszustwo obozu 
zdrady i zaprzaństwa paradoksalnie pokrzyżowa-
ła śmierć pana premiera Olszewskiego. W związku 
z jego śmiercią od kilku dni Polacy, szczególnie mło-
dzi, mogą zapoznać się z wydarzeniami, jakie mia-
ły miejsce w tamtym czasie, i właściwie ocenić ten 
zamach na naszą ojczyznę w dniu 4 czerwca. Datę 
tę totalna opozycja chce wykorzystać przy najbliż-
szych wyborach. Tym pomysłem Tusk strzelił sobie 
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(senator S. Gogacz) rządów Jana Olszewskiego po raz pierwszy zapisa-
no w oficjalnych dokumentach Ministerstwa Obrony 
Narodowej, że Polska dąży do wstąpienia do struktur 
północnoatlantyckich, do struktur NATO. I to jest 
ten kierunek, który również później, przez następne 
rządy był realizowany.

No, oczywiście to już było podkreślane, ale na-
leży jeszcze raz powiedzieć o tym, że rząd Jana 
Olszewskiego sprzeciwił się tworzeniu spółek joint 
venture na bazie baz wojskowych, które były opusz-
czane przez wojska radzieckie.

(Senator Jan Rulewski: Już rosyjskie.)
Już rosyjskie, tak. Przez wojska rosyjskie. Został 

wysłany szyfrogram do Moskwy, w której akurat 
przebywał prezydent państwa polskiego, i tym szy-
frogramem została zablokowana taka możliwość jak 
tworzenie spółek z kapitałem zagranicznym. Zostało 
to zablokowane. Zdajemy sobie oczywiście sprawę 
z tego, jak byłoby to niebezpieczne, gdyby doszło 
do skutku.

Ale chciałbym też powiedzieć coś, co chyba po-
winienem powiedzieć na samym początku, że ja się 
włączyłem, zresztą pewnie jak wielu z nas, w tworze-
nie struktur instytucjonalnych, struktur politycznych 
związanych z Janem Olszewskim. Mianowicie po 
obaleniu rządu Jana Olszewskiego, po tzw. przerwa-
nej premierze, po „nocnej zmianie” masowo powsta-
wały komitety obrony Jana Olszewskiego, premiera 
Jana Olszewskiego czy też rządu Jana Olszewskiego. 
I proszę zwrócić uwagę, że były to działania oddolne. 
Naród nie rozumiał tego, jak można było odwołać tak 
dobry rząd, jakim był rząd Jana Olszewskiego, rząd, 
który realizował tak dużo celów, na których realiza-
cję czekało społeczeństwo. Tych komitetów obrony 
rządu Jana Olszewskiego czy też Jana Olszewskiego 
powstało bardzo dużo i na bazie tych komitetów 
została powołana, zarejestrowana partia Ruch dla 
Rzeczypospolitej. Ruch dla Rzeczypospolitej pro-
wadził działalność polegającą na tym, że… Były 
oczywiście przyjmowane programy – programy po-
lityczne, programy gospodarcze. Nie było wzorców, 
które mogłyby nam podpowiedzieć, w jaki sposób 
w 3 lata po roku 1989 mamy tworzyć partię politycz-
ną w Polsce. Były najróżniejsze instrukcje, czasami 
ktoś z zagranicy nam podpowiadał, jednak to, żeby 
ten kierunek został wyznaczony, spoczywało już na 
założycielu tej partii Janie Olszewskim.

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

A, czas minął.
Chciałbym jeszcze dodać, że… W roku 1995 

powstał Ruch Odbudowy Polski. Było 2 przewod-
niczących Ruchu Odbudowy Polski. Był oczywiście 
pan premier Jan Olszewski, ale później pan premier 
Olszewski rekomendował mnie, żebym ja również 
był przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski. Tak 

miera Jana Olszewskiego, otrzymał pewną legitymi-
zację, niejako został zinstytucjonalizowany. Mówię 
o tym, że nie można wyprzedawać majątku naro-
dowego, który stanowią najważniejsze, strategiczne 
gałęzie gospodarki. I to pokazał właśnie rząd Jana 
Olszewskiego. Krytykując to, co już się stało przed 
premierostwem Jana Olszewskiego, przed rządem 
Jana Olszewskiego, i to, co się działo po obaleniu rzą-
du Jana Olszewskiego, myśmy cały czas odwoływali 
się właśnie do rządu Jana Olszewskiego, który poka-
zał, że można pewne rzeczy powstrzymać, że prywa-
tyzacja jest czymś złym i że nie wolno rezygnować 
z kontroli nad strategicznymi gałęziami gospodarki.

Chciałbym powiedzieć, że to, że rząd Jana 
Olszewskiego prowadził taką działalność, działal-
ność skierowaną na to, żeby odbudować gospodarkę 
narodową, żeby pokazać, jaki powinien być program 
społeczny, program polityczny, w jakim kierunku 
powinniśmy pójść, jak powinny być zagwarantowa-
ne prawa wolnościowe, prawa gospodarcze… Niech 
świadczy o tym również to, że długo po obaleniu 
rządu Jana Olszewskiego podejmowane były najróż-
niejsze inicjatywy lokalne świadczące o tym, że my, 
Polacy, dziękujemy rządowi za to, co zrobił.

Chcę przywołać chociażby uchwałę Rady Miasta 
Świdnik, która została podjęta w roku 2011. Uchwała 
Rady Miasta Świdnik nadawała Janowi Olszewskiemu 
honorowe obywatelstwo miasta Świdnik. Ta uchwa-
ła wzięła się przede wszystkim z tego, że oto przed 
1991 r. czy w roku 1991 PZL WSK Świdnik, czyli te 
zakłady produkujące śmigłowce, helikoptery, podpi-
sał bardzo dużą umowę z rządem Birmy na dostar-
czenie helikopterów, śmigłowców. Okazało się, że 
na dostawy tego typu sprzętu do Birmy przez Stany 
Zjednoczone została nałożona blokada. Nie można 
było wysyłać tych helikopterów, śmigłowców, a to 
groziło upadkiem zakładów, które zatrudniały ponad 
8 tysięcy pracowników. I proszę sobie wyobrazić, 
że pan premier Jan Olszewski… Mówiłem wcze-
śniej, że pojechał do Watykanu, ale chyba ta następ-
na, druga wizyta to była wizyta właśnie w Stanach 
Zjednoczonych, a w programie tej wizyty były też 
starania o odblokowanie tej sprzedaży helikopterów 
do Birmy. I to się udało. Udało się, Amerykanie zgo-
dzili się na to, żeby z tej umowy została zdjęta blokada 
dotycząca wysyłania śmigłowców do Birmy. Została 
zdjęta i mieszkańcy Świdnika nigdy tego panu pre-
mierowi nie zapomną, nie zapomną o wdzięczności za 
to, co zostało właśnie przez pana premiera dokonane.

Bardzo ważne jest jeszcze – to może tak mocno 
nie wybrzmiało – że ten kierunek zachodni, który 
rząd Jana Olszewskiego tak podkreślał… Nikt przed 
rządem Jana Olszewskiego tak mocno nie podkreślał 
tego kierunku do NATO, dlatego że dopiero w trakcie 
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(senator S. Gogacz) tego nie piszemy, piszemy tylko połowę, czyli że był 
doradcą Lecha Kaczyńskiego. No, musimy stać na 
gruncie pewnych faktów historycznych. Bo jeżeli je 
omijamy, to używamy ich do dzisiejszych celów. Otóż 
gdy ktoś miał tak długi życiorys, a nawet krótszy 
życiorys, to sytuacje były różne. Niektórzy popierali 
Wałęsę, teraz są jego największymi krytykami, a ci, 
którzy byli krytykami Wałęsy, teraz nie są krytykami 
Wałęsy. I takie są fakty. No, są różne układy osobiste, 
relacje osobiste, różne są także układy polityczne. 
One się zmieniały.

Ja myślę, że z Janem Olszewskim bym się ła-
twiej porozumiał niż z twórcą projektu tej uchwały. 
Znałem go oczywiście przez długie lata, szczególnie 
w okresie, kiedy był premierem, a ja byłem prze-
wodniczącym klubu parlamentarnego Solidarności. 
I znałem tę sytuację nie z przekazów, nie z 1 filmu, 
który jest stronniczy, ale z tego, co oglądałem. Bo 
byłem w Sejmie w tym czasie.

Szanowni Państwo, tak bogate życie człowieka 
jest jednak bardziej wielostronne. Dlatego, jak mó-
wię, żałuję, że te uwagi, które zgłaszaliśmy na po-
siedzeniu komisji, a zgłaszaliśmy je w dobrej wierze, 
nie zostały uwzględnione. W przypadku tego typu 
uchwał ja jestem zwolennikiem konsensusu, dlatego 
że powinniśmy czcić ludzi, którzy na to zasługują, 
wspólnie, a nie stwarzać sytuację, że my głosujemy, 
wy nie głosujecie itd. To jest pewna zasada. Ja rozu-
miem, że twórcy tej uchwały nie muszą tej zasady 
przyjmować jako swojej, ale ja taką zasadę staram się 
wprowadzać i uważam, że dobrze byłoby, gdyby ona 
była zasadą nas wszystkich. Była szansa, żeby stwo-
rzyć projekt tej uchwały w konsensusie. Według mnie 
byłby wtedy lepszy, bardziej wyważony, nie miał-
by różnych publicystycznych określeń. No, w takiej 
uchwale publicystyczne określenia „nocna zmiana”, 
„dzienna zmiana”… To jest po prostu publicystyka. 
W takiej uchwale nie stosuje się takiej publicystyki, 
tylko się daje opis tego, jak faktycznie było. Bo rząd 
Olszewskiego został odwołany w normalnym try-
bie parlamentarnym. Oczywiście lustracja była tą 
kropką nad „i”, tak. Ale on tracił większość. Tracił 
większość, powoli tracił większość, i w końcu stracił 
także poparcie Porozumienia Centrum, i w zasadzie 
to był koniec tego rządu. A lustracja, rzucenie tych 
materiałów na stół, które wywołało takie zamiesza-
nie… No, to oczywiście przyspieszyło tę sytuację…

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

Proszę zapewne większość senacką, przynajmniej 
do końca tej kadencji, ponieważ ludzie umierają, lu-
dzie bardzo uczciwi, ludzie, którym należy się sza-
cunek… Jan Olszewski był człowiekiem uczciwym, 
osobiście bardzo uczciwym, i w związku z tym często 
zachowywał się niezbyt politycznie, co pokazuje, że 
niestety uczciwość nieraz jest w konflikcie z dzia-

że mam ten honor i ten zaszczyt, że ja też byłem 
przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wyrażam ubolewanie, że ten projekt uchwały 

nie powstał w drodze konsensusu. Otóż tego typu 
uchwały dotyczące śmierci człowieka, którego część 
z nas znała, powinny być uzgadniane i większość po-
winna uwzględniać uwagi mniejszości. Ale przecież 
nie tylko uwagi. Bo czy taka uchwała może być grą 
polityczną? Można by w tej grze tego typu sytuacji 
i takiej uchwały nie używać.

Jan Olszewski był człowiekiem wielobarwnym, 
wielostronnym. Jako młody, bardzo młody człowiek 
z inteligenckiej rodziny, z konotacjami Polskiej Partii 
Socjalistycznej z okresu przedwojennego, z życio-
rysem bardzo młodego człowieka, który brał udział 
w powstaniu warszawskim… On nie poszedł do lasu, 
nie stał się jednym z tych, których część nazywa 
Żołnierzami Wyklętymi – ja akurat nie jestem i nie 
byłem po tej stronie, która wyklęła tych żołnierzy 
podziemia poakowskiego, powojennego – udało mu 
się, tak jak wielu dziesiątkom tysięcy młodych ludzi, 
wyjść z konspiracji. Poszedł na studia, studiował i sta-
rał się wieść normalne życie, na ile to było możliwe. 
Normalne, legalne ówczesne życie. Wtedy, kiedy było 
to możliwe, w opozycyjnym PSL widać było energię 
i chęć zmiany Polski. A kiedy to nie było możliwe, 
w okresie stalinowskim, to zapewne tylko studiował, 
cofnął się w prywatność. To była droga większości 
młodych ludzi.

Jan Olszewski był człowiekiem, który żył 88 lat, 
więc jego życiorys jest nie tylko długi, ale także zło-
żony. Nie można go zamykać tylko w jednym frag-
mencie i nie można kształtować tego życiorysu w tej 
chwili według swoich ideologicznych wyobrażeń. Bo 
przecież Jan Olszewski był człowiekiem, który od-
tworzył w Polsce uśpioną lożę masońską „Kopernik”. 
Potem cała grupa tego typu ludzi związanych z nią 
znalazła się w organizacji PPN, Polskim Porozumieniu 
Niepodległościowym, w latach siedemdziesiątych, 
tajnej organizacji itd.

Jan Olszewski był także w zapleczu Lecha Wałęsy, 
zresztą z całą grupą zwolenników Lecha Wałęsy, któ-
rzy potem stali się jego zaciekłymi przeciwnikami. 
I nie można mówić: ponieważ to nam nie pasuje, to 
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(senator B. Borusewicz) takie drobne… Sejm nie podejmuje decyzji. Sejm 
podjął uchwałę. Tu jest napisane, że decyzję. Decyzję 
podejmuje organ administracji bądź pracodawca.

Jaki on był na tej długiej drodze, którą ja widzia-
łem przez 20, 30 lat? Przede wszystkim nosił w sobie 
mentalność, powiedziałbym, konserwatysty, człowie-
ka tradycyjnego, któremu z całą pewnością przyświe-
cały takie wartości jak honor i ojczyzna, a pewnie też 
Bóg. Nie zaglądaliśmy wówczas do kartotek świato-
poglądowych, więc nie jestem w stanie z całą pew-
nością tego stwierdzić. Wykazywał taką postawę nie 
tylko wobec nas, kolegów, koleżanek, działaczy so-
lidarnościowych i niepodległościowych. Wykazywał 
ją również – to było najtrudniejsze – wobec swoich 
przeciwników. W pewnym momencie panowało prze-
konanie, że Olszewskiemu nic nie można zrobić, bo 
on nic złego nie zrobił. I rzeczywiście, jak się słucha 
jego wystąpień, zarówno wystąpień z ław sądowych 
– wysłuchałem jednego z nich w Bydgoszczy – jak 
i wystąpień parlamentarnych, jak się czyta artykuły, 
to widzi się, że tam nigdzie nie ma argumentów per-
sonalnych czy języka nienawiści.

Miał wiele powodów, żeby poddać się emocjom 
jako ten, który był prześladowany, dyskryminowa-
ny, który widział ścieranie się czy też występowa-
nie pod jego domem, pod domem, gdzie mieszkał, 
2 bezwzględnych totalitaryzmów tłumiących prawa 
człowieka, tłumiących prawa państw suwerennych 
i niepodległych. Nie zauważyłem i nikt nie zauważył, 
żeby on poddawał swoje spostrzeżenia czy przeżycia 
emocjom.

Był bardzo dobrym adwokatem. Ale być adwoka-
tem w Polsce… Było ich wielu. Była inteligencja, któ-
ra poświęcała się sprawie niepodległości, choć mogła 
tkwić na pozycjach swoich zawodowych karier. On 
wypełnił etos, podjął wyzwanie polskiej inteligencji, 
której nie wystarczało bycie inteligentnymi adwo-
katami, literatami, pisarzami. On uważał, że musi 
być jeszcze człowiekiem, który walczy o wolność. 
I dlatego był dla nas przykładem, dla nas, ludzi o roz-
chwianych, niedopracowanych poglądach. Mówię 
o działalności w związku zawodowym, a później 
w więzieniach i w trakcie transformacji. Tonował, 
a właściwie prowadził rzeczową argumentację na 
rzecz swoich propozycji. Jako człowiek, który prze-
żył hekatombę powstania warszawskiego – pamiętam 
– przestrzegał nas przed konfrontacyjnymi krokami 
w obliczu wprowadzenia stanu wojennego i potem.

A inną cechą, o której tu nie ma mowy… Cóż, 
miał marszałek Borusewicz… Bo chyba nie na tę 
okoliczność projekt takiej uchwały został stworzo-
ny. To było to, że on stawiał wobec Polski najpierw 
pytania, a później wyzwania. Jedno z nich do dzisiaj 
noszę w sobie i wam tu zadałem, całej sali – „Czyja 
Polska i jaka Polska?”. To jego pamiętne wystąpienie, 
gdy został premierem. Właśnie, w jakim kierunku 

łaniami politycznymi. Jeszcze raz więc powiem, że 
mam nadzieję, że następne uchwały tego typu będą 
uzgadniane w drodze konsensusu i nie będzie tyle gło-
sów krytycznych, „a wy”, „a my”, „a wy”, „a my”… 
Bo tak można bez końca. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W całości akceptuję chłodne, rzeczowe wystą-

pienie pana marszałka Borusewicza, ale ponieważ 
tak się zdarzyło, że wiatry historii spowodowały, że 
również ja brałem udział… Powiedziałbym tak: hi-
storia nas rzuciła w to samo miejsce, w te same wy-
darzenia, wydaje mi się więc, że ten głos należałoby 
uzupełnić, a inne głosy sprostować. Ale ponieważ 
tematem, który pan marszałek nam zadał w Wysokiej 
Izbie, jest uchwała, to od razu chciałbym powiedzieć, 
że nie wszyscy mają rację, nawet ci, którzy działają 
w najszlachetniejszych intencjach. 

Otóż tytuł tej uchwały ma być taki: „uchwała 
upamiętniająca Jana Olszewskiego – Prezesa Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”. Choć pocho-
dzę z tamtej strony czy przebywam na tamtej stronie, 
powiedziałbym, że to nie jest prawda albo może nie 
cała prawda, ponieważ to mówi tylko o tym, że Jan 
Olszewski był premierem. To mało, to bardzo mało. 
Można powiedzieć, że to tylko pół roku bycia pre-
mierem. Premierów mamy i będziemy mieli dużo, 
różnych, ale myślę, że jeśli zważymy wartość tej oso-
by, to znacznie przeważy ta szalka, która skłaniała-
by nas do tego, żeby w tytule były słowa „adwokat 
wolności człowieka i niepodległości Polski”. Ja go 
widziałem przez wiele lat w takich fazach działania, 
w postawach, a nawet wtedy, kiedy nie widziałem… 
Nawet teraz, z projektu tej uchwały, ale i wcześniej, 
dowiadywałem się, że był niezmienny, że zaczynał 
od tego, że bronił człowieka i jego wolności. Myślę, 
że jego wizja była taka: nie ma wolnego kraju, je-
śli nie ma wolnego człowieka. I gdy przyszedł czas, 
w którym trzeba było budować Polskę czy nawet jej 
bronić, to on – myślę, że wbrew własnej wyobraźni, 
planom i być może rzeczywistości – podjął się dzieła 
premierowania. Nic nie wskazywało na to, zarówno 
w jego przypadku, jak i wielu, którzy zasiedli wtedy 
w ławach parlamentarnych, rządowych, samorządo-
wych, by byli od razu predystynowanymi do tych ról.

Tak bym nazwał tę uchwałę, ale nie będę psuł szy-
ku i nie będę zgłaszał poprawek, choć jeszcze 2 lub 3, 
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(senator J. Rulewski) wiem wam szczerze: nie konsultował tego z nikim, 
bo takie miał uprawnienia.

Proszę państwa, pisze się tu, co ja bym zmienił, 
tak: „jednocześnie przeciwstawiając się próbom dal-
szego uzależniania kraju od Rosji”. Kto wówczas uza-
leżniał kraj od Rosji? Wskazuje się kogoś… Nawet 
się tu mówiło, w tych wystąpieniach… Chyba w wy-
stąpieniu pana senatora Gogacza padło stwierdzenie 
o tych bazach. Ale parę miesięcy po tym Lech Wałęsa 
jakimś mykiem – przepraszam za określenie – powo-
duje, że w porozumieniu z Jelcynem, co niebywałe… 
Czy z Rosją w ogóle można się porozumiewać? A tym 
bardziej, czy te porozumienia są realizowane? 25 lat 
temu, prawie 26 lat temu wojska rosyjskie były wy-
prowadzane z kraju. Gdzie są zatem te siły, które 
chciały być w sojuszu z armiami? A jeszcze dalej, 
NATO. Tak, premier Olszewski parł ku NATO, choć 
o Wspólnotach Europejskich mniej się wtedy mówiło. 
Ale wtedy również główny gracz na scenie, powie-
działbym nawet, jedyny, no, 80%… proponuje Polsce 
Partnerstwo dla Pokoju, nie NATO. To był chyba pre-
zydent Clinton czy wcześniej… Proponowali nam 
tylko Partnerstwo dla Pokoju, żebyśmy nie drażnili 
Rosji. I właśnie wtedy, w tym momencie my mówimy: 
wojska radzieckie, won!

Proszę państwa, ja żegnam – niezależenie od tego, 
co jest w tym projekcie uchwały; nawet to, jak będę 
głosował, nie ma znaczenia, dlatego daję wyraz temu 
w swoim wystąpieniu – pana Jana Olszewskiego jako 
adwokata wolności człowieka i niepodległości Polski. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ja chciałbym tylko 

wniosek…)
Pan senator Grabowski ma wniosek formalny.

Senator Arkadiusz Grabowski:
W związku ze złożeniem poprawki do bieżącego 

punktu proszę o wyznaczenie Komisji Ustawodawczej 
takiego terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania, aby trzecie czytanie mogło się odbyć na 
bieżącym posiedzeniu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że panowie senatorowie Ryszka 

i Mikołajczyk złożyli swoje przemówienia w dysku-
sji do protokołu*.

powinniśmy podążać? Zwrócił się tymi słowy do 
Sejmu, do Senatu.

Klub Parlamentarny NSZZ „Solidarność”, a wła-
ściwie Solidarność… To był premier z Solidarności, 
z mandatem Solidarności. Klub parlamentarny miał tyl-
ko delegację do reprezentowania postulatów, stanowisk 
związkowych. Myśmy się zarówno przed powołaniem, 
jak i przy odwołaniu wstrzymali, dla kalendarza czy tam 
dla kroniki… Ja w ogóle nie byłem obecny, z innych 
powodów, chociaż oczywiście się nie uchylałem.

A więc ta droga do wolności i ten tytuł, że był 
adwokatem niepodległości Polski, też się pojawiały. 
I umiał się przeciwstawić związkowi. Gdy związek 
oczekiwał, że nie wzrosną ceny energii elektrycz-
nej, a wzrastały według planu… Pamiętam, że chyba 
o 70% czy 100%. To było prawie że niebywałe w tam-
tych czasach, bo właśnie…

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

Tak? I, proszę państwa, ostatnie słowa, bo tylko 
5 minut… Mogę, Panie Marszałku, skorzystać z…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest pan ostat-
ni, Panie Senatorze, na liście…)

Ale nie będzie długo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …więc jeżeli 

pan musi, to ma pan prawo.)
Dobrze. Dziękuję, Panie Marszałku. Myślę, że 

już zakończę.
I w tej uchwale… Wracając… I słusznie mnie pan 

tu dyscyplinuje. Żeby tu były tylko zwroty pomyłko-
we… Ale pan senator Cichoń wołał z tego miejsca, 
że zdradzili, a w projekcie uchwały to jest jeszcze 
uzupełnione, że obalono… To ja…

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie obalono.)
Tak… Mówił pan, że został zdradzony.
(Głos z sali: Mówił.)
Mówił pan.
(Senator Zbigniew Cichoń: Mówiłem…)
Mówił pan.
Nie, Panie Senatorze. Pan go krócej znał niż ja. 

Ja pamiętam… Prawda, że oczekiwał wielu zmian 
i często te zmiany, jak było gadane… Ale ja bym 
napisał tak: rzeczywiście odwołał go mocą uchwały 
Sejm. Niezależnie od okoliczności czy też z uwzględ-
nieniem tych okoliczności on padł, podobnie jak wie-
lu innych, ofiarą wolności, o którą walczył. To jest 
historia… to jest przekleństwo dziejów, że czasem 
ludzie, którzy o coś walczą, stają się ofiarami. To 
właśnie wolność, z której źle my wszyscy wówczas 
korzystaliśmy, spowodowała, że parlament skorzystał 
ze swojego prawa, wolnego prawa do odwołania. Nie 
było spisku. Były trudne okoliczności.

Proszę państwa, to Lech Wałęsa powołał 
Olszewskiego na premiera. To on jego wskazał. I po- * Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty. Głosowania

(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dodatkowe posiedzenie Komisji Ustawodawczej 

odbyło się tuż po ogłoszeniu przerwy w dzisiejszych 
obradach. Podczas posiedzenia tejże komisji przyjęto 
większością głosów – 3 senatorów się wstrzymało 
– poprawkę, która została wniesiona podczas deba-
ty przez pana senatora Cichonia. Poprawka mówiła 
o tym, by w tytule uchwały dodać zaszczytną funkcję 
pełnioną przez premiera Jana Olszewskiego, która go 
identyfikowała – czyli słowo „mecenas”. 

W ten sposób tytuł nabrałby takiego wymiaru: 
uchwała upamiętniająca mecenasa Jana Olszewskiego 
– Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator Zbigniew Cichoń jako wnioskodawca 

chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Zbigniew Cichoń: Nie, dziękuję.)
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

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

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką do projektu uchwały – druk 
nr 1088 X – a następnie nad przyjęciem projektu w ca-
łości, ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw, 7 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu uchwały w całości, ze zmianą wynikającą 
z przyjętej poprawki.

Kto z państwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 60 było za, nikt nie był 

przeciw, 22 się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę upamiętniającą mecena-

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków do projek-
tu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – 
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
(1930–2019) odbędzie się 15 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 182.

(Senator Aleksander Pociej: Ile minut? 20 minut?)
15 minut po ogłoszeniu przerwy, sala nr 182.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam przerwę do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 27  
do godziny 15 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

w dniu 26 lutego 2019 r. odbędzie się dodatkowe po-
siedzenie Senatu. Porządek tego posiedzenia zostanie 
państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019).

Witam bardzo serdecznie członków rodziny pana 
premiera, pana Bogdana Kamionka i pana Michała 
Chodakowskiego. Witam panów bardzo serdecznie. 
(Oklaski)

Witam również obecnych posłów, pana mi-
nistra Antoniego Macierewicza i pana ministra 
Bartosza Kownackiego. Witam bardzo serdecznie. 
(Oklaski)

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 1088 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Żaryna, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.
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(marszałek S. Karczewski) stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 ujednolica przepisy ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Nad poprawkami nr 3, 6, 8 i 12 należy głosować 

łącznie. Mają one na celu prawidłowe zróżnicowanie 
terminu wejścia w życie poszczególnych przepisów 
ustawy, tak aby w sposób niebudzący wątpliwości 
ustalić, jakie przepisy obowiązują na każdym etapie 
wprowadzania kolejnych rozwiązań ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 84 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka nr…
(Głos z sali: 1 był przeciw.)
(Głos z sali: Na szczęście.)
Przeciw. 1 senator był przeciw. To nie zmienia 

wyniku. Ale tak, 1 przeciw.
Poprawka nr 5 zapewnia właściwe stosowanie 

przepisów ustawy w zakresie, w jakim powinny od-
syłać do obowiązujących przepisów prawa o szkol-
nictwie wyższym, a nie do przepisów wchodzących 
w życie w terminie późniejszym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 83 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Nad poprawkami nr 10 i 11 należy głosować łącz-

nie.
Skreślają one normatywnie zbędne przepisy po-

wtarzające zasady wynikające z rozporządzenia wy-
danego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)

sa Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej. (Oklaski)

Bardzo dziękuję i bardzo proszę pana Bogdana 
Kamionka o przyjęcie treści podpisanej już uchwały.

(Marszałek wręcza uchwałę Bogdanowi Kamionkowi, 
członkowi rodziny Jana Olszewskiego) (Oklaski)

Dziękujemy bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o grach hazardowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1076 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o grach hazardowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1072 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa 
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym komisja zebrała się i rozpa-

trzyła propozycje poprawek do ustawy o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw. Komisja wnosi o przyjęcie przez Wysoki Senat 
wniosków zawartych w punktach nr 1, 3, 5, 6, 8, 10, 
12. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator jeszcze chce zabrać głos jako 

wnioskodawca? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-



95
73. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2019 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Wnioski zgłoszone do tego projektu ustawy podczas 
drugiego czytania na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2 
w związku z art. 62 ust. 5 Regulaminu Senatu nie zo-
stały poddane pod głosowanie, ponieważ wykraczają 
poza zakres określony w art. 85c Regulaminu Senatu.

Komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednoli-
tego projektu ustawy zawartego w druku nr 1069 S. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca, pan marszałek 

Bogdan Borusewicz, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej minutę zapytania do sprawozdawcy i wniosko-
dawcy w związku z przedstawionym dodatkowym 
sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie? Nie. To dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
Informuję, że na podstawie art. 54 ust. 4 pkt 2 

Regulaminu Senatu nie poddam pod głosowanie 
wniosków zawartych w pkcie 1 i 2 druku nr 1069 X, 
ponieważ wykraczają one poza zakres określony 
w art. 85c Regulaminu Senatu, czyli nie zmierzają do 
wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
W związku z tym przystąpimy do głosowania nad 
przyjęciem projektu ustawy zawartego w druku 
nr 1069 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora 
Marka Pęka do reprezentowania Senatu w dalszych 
pracach nad projektem tej ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy; druk nr 1069 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 76 – za, 7 wstrzymało 

się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Marka Pęka do reprezentowania Senatu w dal-
szych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad siedemdziesiątego 
trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do…
(Głos z sali: Nie ma oświadczeń…)

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 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1085 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwe-
stycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 
1996 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawoz-
dania. Znajduje się ono w druku nr 1069 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Marka 

Pęka, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Oświadczenia

(marszałek S. Karczewski) Oświadczenie drugie kieruję do pana premiera 
Mateusza Morawieckiego, do pani Jadwigi Emilewicz, 
ministra przedsiębiorczości i technologii, oraz do 
pana Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii.

Pod koniec zeszłego roku w trybie dość pilnym 
uchwalaliśmy ustawę, która miała zapobiec podwyż-
kom cen energii elektrycznej, m.in. przez zwolnienie 
odbiorców z akcyzy. Ja wtedy powoływałem się na 
przykład pewnego przedsiębiorcy z mojego okręgu 
wyborczego, zatrudniającego ponad 800 osób, który 
mówił, że dla niego, w tym starym kształcie, byłby 
to wzrost ceny energii elektrycznej o 2,5 miliona zł. 
Ten przedsiębiorca właśnie otrzymał pierwszą fak-
turę za rok 2019 i to jest dla niego wzrost cen energii 
o ponad 100 tysięcy zł, wzrost rachunku rok do roku 
to jest 70%. Kiedy ten przedsiębiorca interweniował 
w firmie energetycznej, nastąpił popłoch i proszono 
go, żeby nigdzie nie interweniował, z nikim nie roz-
mawiał, bo oni jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób te 
nowe ceny naliczać. Ja celowo nie podaję, jaka to była 
spółka energetyczna, bo nie o to chodzi, ale chciałbym 
zwrócić uwagę i pana premiera, i państwa ministrów, 
że taka rzecz miała miejsce. 

Chciałbym też prosić o to, żebym mógł uzyskać 
informację, jak ta sprawa wygląda, czy do państwa 
takie sygnały docierają i czy to jest jakiś odosobnio-
ny przypadek, czy może przypadków jest więcej, 
i co w związku z tym w tej sytuacji robić. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Filip Libicki: Pozostawię tu tekst 

tego…)
Ja wezmę.
(Senator Jan Filip Libicki: Ja to pani marszałek 

dam. Dziękuję.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Andrzej Kamiński. Proszę.

Senator Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę wygłosić 

oświadczenie w imieniu senatorów Parlamentarnego 
Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana.

Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 
z Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta 
Schumana, zaniepokojeni obecnym kryzysem Unii 
Europejskiej, apelują do polityków o respektowanie 
myśli i celów propagowanych przez ojców Europy: 
Jeana Monneta, Konrada Adenauera, Alcide De 
Gasperiego oraz Roberta Schumana.

Jedna z głównych idei założycieli zawiera się 
w myśli Roberta Schumana: „Służyć ludzkości w koń-
cu wyzwolonej z nienawiści strachu; ludzkości, która 

Jak to nie ma oświadczeń? Są oświadczenia.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenie nie może 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 czasu, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi, jak wszyscy wiemy, nie przepro-
wadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jan Libicki, bardzo proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam 2 oświad-

czenia senatorskie.
Pierwsze kieruję do pana Krzysztofa 

Michałkiewicza, pełnomocnika rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych, oraz do prezesów Narodowego 
Funduszu Zdrowia i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłosiła się do mnie pewna pani z Kędzierzyna�
Koźla, będąca osobą niepełnosprawną, która za-
kupiła od firmy rehabilitacyjnej wózek inwalidzki. 
Zapewniono ją, że będzie dostosowany do jej potrzeb, 
a następnie, po zakupie, okazało się, że jest to niemoż-
liwe. Ona interweniowała w różnych instytucjach, 
m.in. u rzecznika konsumentów, od 2 lat ta sprawa 
trwa. 

Czy pan minister oraz wskazane przeze mnie fun-
dusze mogą w jakiś sposób tej pani pomóc? Byłbym 
bardzo zobowiązany. Ja tu zostawię całą treść listu, 
który ta pani do mnie skierowała, jako załącznik do 
tego oświadczenia. Gdyby były potrzebne jeszcze 
jakieś inne dane, to ja tymi danymi dysponuję, wiem, 
jak się z nią skontaktować, ewentualnie proszę o kon-
takt, jeśli byłaby podejmowana jakaś interwencja. I to 
jest oświadczenie pierwsze.
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(senator A. Kamiński) Czy chcemy brnąć w kierunku Europy pełnej chaosu, 
w której niszczy się jedność, solidarność i pokój? Czy 
też chcemy Europy opartej na wartościach chrześci-
jańskich? Kościół opowiada się za integracją Europy, 
ale rozumianej jako Europa ojczyzn, nie zaś jako fe-
deracja poszczególnych państw. Choć pojęcie narodu 
i ojczyzny ukształtowało się dopiero w XIX w., to 
jednak nadal stanowi bardzo cenną wartość w życiu 
społecznym. Kościół dąży do zachowania tych pojęć 
i apeluje, aby kształtować życie społeczne w oparciu 
o nie. Kościół broni tożsamości narodowej, kultu-
ralnej i etnicznej poszczególnych państw. Pragnie 
współtworzyć Europę ojczyzn, narodów i rodzin, ale 
nie Europę jednostek i rynku.

Odpowiedzmy na wezwanie Jana Pawła II zawarte 
w jego przemówieniu w Parlamencie Europejskim 
w Strasburgu 11 październiku 1988 r.: „To Europa 
jednak, od prawie 2 tysięcy lat, dostarcza bardzo zna-
miennego przykładu kulturowej płodności chrześci-
jaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie 
może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem 
chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie 
wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach 
życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze gło-
szenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie 
podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione 
wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby 
to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europej-
skiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej 
przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich 
– wierzących i niewierzących»”. Podpisano: prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu Krzewienia 
Idei Roberta Schumana, Andrzej Kamiński, oraz 
członkowie zespołu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Bogusławę 

Orzechowską.

Senator Bogusława Orzechowska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 4 lutego 2019 r. w urzędzie wojewódz-

kim w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicie-
li związku zawodowego „Solidarność” z wojewodą 
warmińsko�mazurskim Arturem Chojeckim i par-
lamentarzystami z województwa warmińsko�ma-
zurskiego. W trakcie trwających ponad 2 godziny 
rozmów przyjęliśmy postulaty Solidarności i ustalili-
śmy konieczność organizowania regularnych spotkań 
w celu zapoznawania się z problemami pracowników. 
Za problem wymagający szczególnie szybkiego roz-
wiązania przedstawiciele Solidarności uznali sprawę 
niskich dochodów pracowników tzw. budżetówki. 

po tak długo trwającym rozdarciu uczy się od nowa 
chrześcijańskiego braterstwa”. Wskazując kierunki 
rozwoju Europy, Robert Schuman podkreślał: „Moja 
idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu 
stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie 
są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego 
punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsąd-
ne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą 
rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać 
zrównywania lub unifikacji”.

Obecnie Europa jest na zakręcie, bo odeszła od 
założeń jej integracji wskazanych przez Roberta 
Schumana. Nie będzie solidarności bez pojednania 
i jedności w duchu prawdziwie chrześcijańskim, 
a bez solidarności nie będzie także pokoju. Stajemy 
zatem przed pierwotnym wyzwaniem, które posta-
wił Schuman zaraz po II wojnie światowej, a więc 
koniecznością powrotu do budowania relacji przez 
pojednanie.

Procesom zjednoczeniowym musi towarzyszyć 
silne pragnienie wartości duchowych. Bez jedności 
ducha nie da się bowiem skutecznie zbudować jed-
ności europejskiej. Trudno przecież budować dom 
pozbawiony trwałych fundamentów, a tymi są nie-
wątpliwie wartości chrześcijańskie, obecne w naszej 
kulturze od początku Europy.

Podkreślił to Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 11 
czerwca 1999 r. w Sejmie, mówiąc: „Nową jedność 
Europy winniśmy budować na tych duchowych war-
tościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględ-
nieniem bogactwa i różnorodnych kultur i tradycji 
poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka 
Europa Ducha”. Według Jana Pawła II właśnie ta 
twórcza wierność chrześcijańskim korzeniom pozwoli 
mieszkańcom Europy i jej narodom zaznać tej auten-
tycznej wolności, która oparta jest na prawdzie, łączy 
się z miłością i ofiarą, wzrasta i wyraża się w postawie 
solidarności oraz dawania daru z siebie.

Dlatego polski Parlamentarny Zespół Krzewienia 
Idei Roberta Schumana zwraca się z apelem do par-
lamentarzystów europejskich o utworzenie ideowej 
frakcji Schumana, która może się stać ważnym me-
chanizmem powrotu Europy do wartości chrześci-
jańskich, frakcji budującej Wspólnotę Europejską 
na sformułowanych przez Roberta Schumana zało-
żeniach, odrzucającej ideologie liberalne i relatywi-
styczne jako sprzeczne z godnością człowieka i wła-
ściwie pojmowanym humanizmem.

Szczególną odpowiedzialność za podjęcie czynne-
go działania w formowaniu Europy ponoszą chrześci-
janie, w tym w szczególności katolicy, gdyż korzenie 
Europy wywodzą się od Chrystusa i w tym kontekście 
Europa nie ma innej tożsamości. Odcięcie się od tych 
korzeni prowadziłoby do destrukcji i zagłady Europy. 



98
73. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2019 r.

 

(senator B. Orzechowska) Szanowni Państwo, lista mówców została wyczer-
pana.

Informuję, że protokół siedemdziesiątego trze-
ciego 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 trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Równie ważnym problemem są dochody nauczycieli. 
Obecni na spotkaniu parlamentarzyści zobowiązali 
się do przekazania tych postulatów na najbliższych 
posiedzeniach Sejmu i Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Bogusława Orzechowska: Dziękuję.)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 42)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  � przeciw;  ? wstrzymał się
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  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
  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 67 82 82 85 85 84 85 85 84 84 85 83
  Za 67 74 60 85 85 84 84 83 84 84 85 76
  Przeciw 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 7
            





Przemówienia i oświadczenia 
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niewygłoszone 

podczas 73. posiedzenia Senatu
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o grach hazardowych jest reakcją na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno�

Krajoznawczego, które wnosiło o dodanie w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nowego 
celu wydawania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wspieranie rozwoju turystyki społecznej 
sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister 
właściwy do spraw kultury fizycznej. Przychodem funduszu jest 75% wpływów z dopłat uiszczanych przez 
podmioty urządzające gry hazardowe objęte monopolem państwa.

Obecnie z państwowego funduszu zasilanego z dopłat do gier hazardowych środki przeznacza się na prze-
budowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności 
fizycznej.

Sęk w tym, że ani złotówka z tych środków nie idzie na turystykę, a, jak przyznają wszyscy eksperci, powinno 
być inaczej, gdyż to właśnie rozwój turystyki społecznej – odnawianie szlaków, usuwanie barier architekto-
nicznych nad jeziorami itd. – dobrze wpływa na ludzkie zdrowie. Omawiana dziś ustawa przewiduje więc, że 
środki z funduszu będą przy podziale przeznaczane także na rozwój turystyki społecznej.

Wszyscy wiemy, że turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski. Jest branżą dostarczającą niezbędnych 
usług związanych z zaspokajaniem elementarnych potrzeb człowieka. Zakres usług, z których korzystają turyści, 
jest rozbudowany. Obejmuje między innymi noclegi, wyżywienie, transport, zwiedzanie, rekreację, rozrywkę, 
sport itd. Aby zaspokoić oczekiwania turystów, a przede wszystkim przyciągnąć ich na nasze piękne polskie 
tereny, niezbędne są odpowiednie inwestycje, ale też wprowadzenie nowych źródeł finansowania przedsięwzięć 
na rzecz turystyki, takich jak właśnie finansowanie ich z hazardu.

Jeśli chcemy skutecznie rozwijać turystykę społeczną, likwidacja istniejących barier musi mieć charakter 
systemowy. Turystyka społeczna powinna znaleźć należyte miejsce w ogólnej polityce turystycznej, a także 
zostać uznana za subdyscyplinę polityki społecznej, tak by mogła stać się narzędziem długofalowych działań 
państwa na rzecz zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania ważnych problemów społecznych w ramach 
poszczególnych polityk szczegółowych, np. opieki społecznej, polityki rodzinnej czy ochrony zdrowia.

Media informują nas, że w roku 2018 była najwyższa umieralność w Polsce od 1945 r. Czyż nie powinno 
nas zastanowić, dlaczego tak się dzieje?

Moim zdaniem należy zwrócić uwagę na 2 aspekty zdrowia naszego społeczeństwa: po pierwsze, odżywianie, 
wyeliminowanie chemii, np. konserwantów, z żywności, a po drugie, aktywność fizyczna. Rozwój turystyki 
może przyczynić się właśnie do większej aktywności fizycznej, a tym samym do zdrowia społeczeństwa.

Mamy piękne regiony naszej Polski, bo przecież Mazury, góry i dostęp do morza to niebywałe zalety poło-
żenia naszego kraju. Wszystko to powinno rozwijać turystykę.

Turystyka jest sektorem gospodarki, który daje szansę na wykorzystanie walorów zarówno przyrodniczych, 
jak i kulturowych w celu zwiększenia atrakcyjności oferty i tym samym stworzenia nowych miejsc pracy oraz 
zwiększenia udziału gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB. Mimo że turystyka jako sektor rynkowy radzi 
sobie dość dobrze w warunkach gospodarki rynkowej, to jednak w tym obszarze wymaga wsparcia z funduszy 
publicznych.

W związku z tym uważam, że turystyka finansowana z hazardu to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ 
kilkadziesiąt milionów złotych więcej przeznaczanych na wsparcie rozwoju polskiej turystyki społecznej 
przyniesie korzyści zdrowotne dla społeczeństwa oraz oczekiwaną promocję naszego pięknego kraju. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Okazało się, że ustawa – Prawo ochrony środowiska ogranicza prawo własności nieruchomości (użytkowa-

nie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe) poprzez wprowadzenie krótkiego, bo jedynie 2�letniego terminu 
zawitego na zgłaszanie roszczeń właścicieli nieruchomości i innych uprawnionych, których sposób korzystania 
z nieruchomości został ograniczony ze względu na ochronę środowiska.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o 2�letnim terminie na zgłaszanie roszczeń przez właścicieli 
nieruchomości, których uprawnienia właścicielskie zostały ograniczone z powodu ochrony środowiska, są 
niezgodne z Konstytucją RP.

Obszary ograniczonego użytkowania tworzone są m.in. wokół lotnisk, bo tam nie da się zagwarantować 
standardu co do poziomu hałasu. W tej sytuacji właściciele nieruchomości mogli żądać ich wykupienia lub 
odszkodowania. Mieli na to jednak tylko 2 lata od wejścia w życie przepisów ustanawiających obszar. Wielu 
osobom mieszkającym w sąsiedztwie lotnisk nie udało się uzyskać żadnego odszkodowania z powodu zbyt 
krótkiego terminu zgłoszenia roszczenia.

Należy wziąć pod uwagę, że wiele nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny, a uzyskanie legitymacji 
do wystąpienia o odszkodowanie często wymaga więcej niż 2 lat. Dlatego też uważam, że propozycja, która 
się pojawiła, aby początek biegu terminu zawitego liczyć od momentu uregulowania stanu prawnego nieru-
chomości, to dobre rozwiązanie.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego prawodawca powinien uwzględnić dłuższy termin dochodzenia 
roszczeń, a długość tego terminu powinna być określona z uwzględnieniem interesu publicznego i interesu 
prywatnego osób uprawnionych.

Krótki termin, co jest szczególnie istotne, nie zapewnia wszystkim realnej możliwości podniesienia przysłu-
gujących im roszczeń, gdyż w wielu przypadkach roszczenia mogą wygasnąć, zanim uprawnieni uświadomią 
sobie ich istnienie.

W związku z tym uważam, że termin na złożenie roszczeń musi być wydłużony. Wydłużony na tyle by – 
niezależnie od tego, pod rządami którego aktu ktoś wytoczył powództwo – było ono badane nie pod względem 
tego, czy ktoś dochował 2�letniego terminu, tylko tego, czy roszczenie jest zasadne.

Dzięki zmianie ustawy tysiące ludzi mieszkających blisko lotnisk mają szansę na wznowienie przegranych 
spraw o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości albo też o jej wykup przez państwo, ustawa 
przewiduje bowiem 5�letni termin na dochodzenie roszczeń. Szanse na pieniądze mają więc również ci, którzy 
już raz w przeszłości starali się o odszkodowanie, ale nic z tego nie wyszło.

W związku z tym można stwierdzić, że nowela ustawy – Prawo ochrony środowiska czyni zadość elemen-
tarnemu poczuciu sprawiedliwości i daje możliwość ponownego wystąpienia o odszkodowanie. Termin 5 lat 
jest uczciwy, analogiczny do tego przewidzianego w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Dotychczas 
obywatele poszkodowani przez działalność zakładów trujących środowisko byli w gorszej sytuacji prawnej niż 
ci pokrzywdzeni przez akty planistyczne. Niczym nie dało się wytłumaczyć tej dyskryminacji.

Uważam, że wydłużenie wspomnianego terminu z 2 do 5 lat znacznie wzmocni pozycję właścicieli nieru-
chomości, jeżeli chodzi o ewentualny wykup nieruchomości lub jej części albo odszkodowanie z tytułu spadku 
wartości nieruchomości oraz kosztów izolacji akustycznej.

W związku z tym jestem za nowelizacją wymienionej ustawy.
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Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Śmierć premiera pierwszego, wolnego rządu RP po II wojnie światowej jest dla nas wszystkich ogromnym 

ciosem. Premier Jan Olszewski, wybitny adwokat, którego mowy końcowe przeszły do historii, był prawdziwym 
mężem stanu i wzorem polityka. Dzięki swojej odwadze i mądrości zapobiegł tworzeniu na terenach dawnych 
sowieckich baz wojskowych w Polsce spółek, które stałyby się środowiskiem działania obcej agentury. Na tyle, 
na ile było to możliwe, wstrzymał złodziejską prywatyzację. Ale przede wszystkim odważnie i niezłomnie dążył 
do uwolnienia Polski od układu Okrągłego Stołu i wszechobecnej działalności ludzi służb bezpieczeństwa PRL. 
Za tę odwagę i determinację zapłacił utratą stanowiska premiera rządu RP w wyniku przewrotu 4 czerwca 1992 r.

Śp. premier Jan Olszewski, który był, jest i będzie dla mnie wzorem, zasługuje na najwyższe uznanie, rów-
nież poprzez uchwałę izby refleksji. Cześć Jego pamięci!
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
27 lat temu dzięki objęciu rządów przez pierwszy niekomunistyczny rząd premiera Jana Olszewskiego 

przeżyliśmy czas rozbudzonej nadziei na odbudowanie suwerennego państwa polskiego. Zapowiadała się 
nowa, wspaniała zmiana: doszło do pobudzenia gospodarki, zatrzymano ogromną inflację spowodowaną tzw. 
planem Leszka Balcerowicza, a przede wszystkim powstrzymano uwłaszczanie się na majątku narodowym 
postkomunistów, którzy z braku dekomunizacji i lustracji nadal czuli się właścicielami Polski. Niestety w tych 
planach odbudowy Polski nie pomagał premierowi Olszewskiemu ani prezydent Lech Wałęsa, ani media, ani 
tym bardziej międzynarodowa finansjera, dla której Polska była wówczas gospodarczym rajem.

Jak pamiętamy, po niespełna pół roku rządów premiera Olszewskiego wybuchł skandal wokół zapisów 
traktatu polsko�rosyjskiego – prezydent Lech Wałęsa początkowo zgodził się na tworzenie polsko�rosyjskich 
spółek joint venture w dawnych bazach sowieckich w Polsce, co premier Jan Olszewski uznał za zagrożenie 
dla suwerenności Polski. W efekcie po powrocie z Moskwy Lech Wałęsa 27 maja 1992 r. wycofał swoje popar-
cie dla rządu Olszewskiego. Na domiar postępującego dramatu bodaj następnego dnia poseł Korwin�Mikke 
zgłosił w Sejmie projekt uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza do 
podania do dnia 6 czerwca 1992 r. pełnej informacji na temat współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa urzędni-
ków państwowych szczebla od wojewody wzwyż, a także senatorów i posłów. 2 dni później poseł Jan Maria 
Rokita w imieniu Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno�Demokratycznego i PPG, Polskiego Programu 
Gospodarczego złożył wniosek o odwołanie premiera Olszewskiego.

4 czerwca minister Antoni Macierewicz przyniósł do Sejmu zalakowane koperty z nazwiskami posłów i se-
natorów figurujących w zasobach archiwalnych MSW jako osoby współpracujące ze Służbą Bezpieczeństwa. 
Drugą listę z informacjami o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa otrzymali prezydent, mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, premier, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego. 
Na tej liście widniały m.in. nazwiska prezydenta Lecha Wałęsy, marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego, 
szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa, ministra Jerzego Milewskiego. Szybko nazwiska z obydwu tajnych 
list przedostały się do mediów. Tak rozpoczął się ostatni, nocny etap rządu Jana Olszewskiego.

„Koalicja strachu”, czyli Unia Demokratyczna na czele z Tadeuszem Mazowieckim i Bronisławem 
Geremkiem, Kongres Liberalno�Demokratyczny, który założył i którym kierował Donald Tusk, oraz Sojusz 
Lewicy Demokratycznej pod przywództwem Aleksandra Kwaśniewskiego po tajnych naradach z udziałem Lecha 
Wałęsy, nocą z 4 na 5 czerwca 1992 r. obalili rząd premiera Jana Olszewskiego, co miało znamiona zamachu 
stanu. Strach przed teczkami połączył PRL�owską agenturę i tzw. opozycję demokratyczną, jak wcześniej przy 
Okrągłym Stole i w Magdalence. To był, mówiąc wprost, spisek, aby Polską władali tylko ludzie wyłonieni 
przy Okrągłym Stole, aby archiwa SB zostały zniszczone lub zamknięte na zawsze, aby nadal wyprzedawać 
majątek narodowy, zakłady pracy, banki, ziemię obcemu kapitałowi czy rodzimym postkomunistom, czyli 
dawnej nomenklaturze PZPR�owskiej.

Co więcej, nie tylko rząd został obalony, ale również na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
upadła uchwała lustracyjna Sejmu z 28 maja 1992 r., uznana za sprzeczną z konstytucją. W konsekwencji tzw. 
lewica laicka, która dogadała się z komunistami przy Okrągłym Stole, nazywając siebie opozycją demokratycz-
ną, wyeliminowała konkurentów politycznych i przez wiele lat uważała się za jedyną reprezentację polskiego 
społeczeństwa w zarządzaniu państwem.

Odtąd też na wiele lat sprawa lustracji odeszła do kąta, dostęp do archiwów SB mieli jedynie ludzie Lecha 
Wałęsy, a wcześniej, przypomnę, 4�osobowa tzw. komisja Michnika, która przez kilka miesięcy buszowała 
po aktach. Czego szukali, co znaleźli? Co prawda pojawiły się nowe listy, Milczanowskiego, Nizieńskiego 
czy Wildsteina, które zawierały personalia konfidentów zarówno ze sfer politycznych, opiniotwórczych, jak 
i biznesowych, ale mało kto orientował się w konkretach, a poza tym nie szły za tym żadne sankcje. Dopiero 
później wielkie afery – Rywina, Orlenu, PZU – przebieg negocjacji z UE wydobyły na światło dzienne rolę 
agentów komunistycznej SB w gospodarce, finansach, bankowości czy mediach.

Jednak nie o samej lustracji chciałem mówić, ale o śp. Janie Olszewskim i jego rządzie. Jak wspomniałem, 
ten pierwszy niekomunistyczny rząd zamierzał urzeczywistnić prawdziwą suwerenność państwa polskiego, 
o czym mówił w swoim exposé premier Jan Olszewski. Mówiąc o priorytetach swego gabinetu, podkreślił on 
wagę rozliczenia z PRL�owską przeszłością, pragnął nawiązania współpracy z Kościołem – wówczas mocno 
krytykowanym przez lewicę laicką, chciał zreformowania armii, policji i służb specjalnych. I, jak już mówiłem, 
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premier odrzucił liberalną politykę w gospodarce. To była próba zbudowania w Polsce demokracji i ustrzeże-
nia, a nawet odbudowy, polskiej niepodległości. To była wówczas próba wyrwania Polski ze sfery wpływów 
postsowieckich i zdecydowanego włączenia się w Pakt Atlantycki. To rząd Olszewskiego przedstawił wówczas 
postulat wprowadzenia Polski do NATO. A jaki przeciwko temu był wtedy opór, świadczy projekt NATO�bis, 
jaki wysunął prezydent Wałęsa. Przeciw NATO byli też ludzie w UD. Im przynależność do NATO wydawała 
się mrzonką. Bali się narażać Rosji.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić program rządu Jana Olszewskiego, ów nowy sposób zagospodarowania 
własności narodowej pozostałej po PRL. W tych sprawach dzieliła go zasadnicza różnica zdań z przedstawi-
cielami ówczesnego politycznego establishmentu. Dlatego jedną z pierwszych decyzji premiera Olszewskiego 
było zawieszenie wszystkich planowanych i rozpoczętych już transakcji prywatyzacyjnych. Zablokował je, 
uważając że dotychczasowa praktyka ma aferowy charakter. Miał zamiar opracować model przejścia od systemu 
PRL�owskiego do autentycznie wolnej gospodarki. Dopiero z tego modelu miał wyniknąć kształt przekształ-
ceń własnościowych. Dopóki tego się nie rozstrzygnie, uważał, nie powinno się kontynuować dotychczasowej 
metody żywiołowego prywatyzowania, które polegało w ogromnej mierze na marnotrawstwie, a w znacznej 
mierze na rabunku.

Poważnie myślał o reprywatyzacji. W tamtym momencie można było przeprowadzić zwrot majątków w na-
turze. Kolejnym etapem miało być powszechne uwłaszczenie. Z pewnością zaproponowana formuła akcjonariatu 
narodowego dałaby lepsze rezultaty niż powszechna wyprzedaż.

Konkludując, powiem, że rząd premiera Jana Olszewskiego był do czasu objęcia władzy przez Prawo 
i Sprawiedliwość w 2005 r., i obecnie od 3 lat, jedynym rządem, który podjął próbę odsunięcia postkomuni-
stów od polityki, przecięcia nomenklaturowych powiązań w gospodarce oraz nadania Polsce odpowiedniego 
znaczenia na arenie międzynarodowej.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej i do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym pismem zwracam się o udzielenie wyjaśnień dotyczących kwalifikacji wydatków w przypadku, 

gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców.
Opis ustalonego stanu faktycznego.
Podwykonawca dostaw zgłoszony przez wykonawcę do prac w ramach kontraktu głównego zwrócił się do 

zamawiającego (gminy) z pismem, w którym informuje go, że mimo odbioru wykonanych przez niego dostaw 
oraz upływu terminu płatności należności z faktur wykonawca nie dokonał zapłaty na jego rachunek bankowy. 
Podwykonawca załączył do pisma kopię faktury wystawionej na rzecz wykonawcy i wezwał zamawiającego 
(gminę), aby ten dokonał bezpośredniej płatności na jego rzecz.

Zapłata bezpośrednia w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa była odpowiedzią na 

problemy, jakie pojawiły się na rynku zamówień publicznych po głośnych upadłościach firm budowlanych ogła-
szanych w 2012 r. W ich efekcie podwykonawcy – głównie mali i średni przedsiębiorcy – nie dostali pieniędzy 
za wykonane prace. Tymczasem inwestorzy – na podstawie kodeksy cywilnego (art. 6471) – mogli płacić tylko 
tym, którzy wykonywali roboty budowlane. Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych 
należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 792), rozszerzyła odpowiedzialność inwestora także na dostawy i usługi, ale tylko przy już realizowanych 
projektach drogowych finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Obowiązujące od 24 grudnia 2013 r. regulacje w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dotyczące instytucji podwykonawstwa, m.in. w sfe-
rze bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy (tj. art. 143a i następne), w sposób szczegółowy opisują 
mechanizm tej zapłaty obejmujący wszystkie zamówienia po spełnieniu następujących warunków.

Warunek 1: wynagrodzenia podwykonawcy jest wymagalne.
Warunek 2: umowa podwykonawcy na roboty budowlane została zaakceptowana przez zamawiającego lub 

umowa podwykonawcy na dostawy i usługi została przedłożona zamawiającemu.
Warunek 3: wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty podwykonawcom.
Warunek 4: wynagrodzenie podwykonawcy powstało po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przełożeniu zamawiającemu poświad-
czonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Warunek 5: bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Warunek 6: zamawiający umożliwił wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bez-
pośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Niezależnie od konieczności zweryfikowania przez zamawiającego spełnienia wymienionych warunków 
decyzja o dokonaniu bądź niedokonaniu zapłaty bezpośredniej zależeć będzie od tego, czy zamawiający uzna 
zasadność, czy też niezasadność takiej zapłaty. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o wyjaśnienia 
złożone przez obydwie strony – wykonawcę i podwykonawcę. Rzeczone wyjaśnienia mają wykazać okolicz-
ności, w jakich wykonawca odmówił zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy albo ją wstrzymał lub opóźnił.

W celu zastosowania takiego mechanizmu zamawiający (gmina), występujący jednocześnie jako wniosko-
dawca ponoszący wydatki na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach operacji typu 
„Gospodarka wodno�ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, musi do-
konać, z zachowaniem obowiązujących zapisów art. 143a i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), płatności na rachunek bankowy innego podmiotu 
niż podmiot będący stroną umowy zawartej z beneficjentem (gminą), tj. musi dokonać płatności bezpośredniej 
na rzecz zgłoszonego podwykonawcy (dostawcy materiałów), który zwrócił się o należne wynagrodzenie, gdyż 
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wykonawca generalny zalega mu z zapłatą za zrealizowanie dostawy. Płatność ma się odbyć z wykorzystaniem 
instytucji przekazu uregulowanej w art. 9211 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).

Pragnę nadmienić, że dokumenty programowe, w szczególności rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno�ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz.U. poz. 1182 oraz z 2017 r. poz. 164) nie regulują kwestii:

a) kwalifikowalności wydatków w przypadku, gdy beneficjent dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek 
podwykonawców, tj. sytuacji płatności dokonywanych na rachunek bankowy innego podmiotu niż podmiot 
będący stroną umowy;

b) kwalifikowalności wydatków poniesionych w wyniku zastosowania instytucji przekazu;
c) kwalifikowalności kwot złożonych do depozytu sądowego,
gdzie w przypadku innych wdrożonych programów pomocowych są opracowane jasne i czytelne wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków, np. w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-
sko” na lata 2014–2020, w rozdziale 7 „Szczegółowe warunki kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności”, z dnia 7 lipca 2017 r.

W kontekście przedstawionych wyjaśnień pragnę wskazać, że brak podobnej regulacji w PROW w istotny 
sposób utrudnia beneficjentom realizację zadań realizowanych na podstawie operacji typu „Gospodarka wodno-
�ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W związku z tym zwracam się o interpretację, czy wydatki poniesione przez beneficjenta w opisanym try-
bie będą uznane za kwalifikowane, jeżeli zostały dokonane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, oraz o odpowiedź na 
pytanie, czy ministerstwo zamierza opracować szczegółowe i jasne standardy kwalifikowalności wydatków 
ułatwiające na przyszłość rozliczanie zadań realizowanych w ramach PROW.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ge-
neralnego konserwatora zabytków Magdaleny Gawin

Szanowna Pani Minister!
Władze samorządowe z terenów Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców poinformowały mnie o zamiarze 

przeniesienia siedziby Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Nowego Targu do Zakopanego. 
W związku z powyższym zgłaszam protest przeciwko tej decyzji.

Ze względu na usytuowanie geograficzne obecna siedziba delegatury w Nowym Targu znajduje się w opty-
malnym położeniu. Pracownicy mają równy dostęp do miejscowości przez nich obsługiwanych. Zaznaczam, że 
powiat nowotarski liczy 200 tysięcy mieszkańców, a tatrzański – 65 tysięcy. Na terenie powiatu nowotarskiego 
zabytków znajdujących się w rejestrze jest dwukrotnie więcej niż w powiecie tatrzańskim.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pozostawienie wojewódzkiej delegatury w Nowym 
Targu.

Z wyrazami szacunku 
Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządów z północnego Mazowsza, wyrażając 
zaniepokojenie znacznym wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą na samorządy jest nałożony obowiązek zapewnienia samofinansowania się systemu od-
bioru odpadów komunalnych, co wobec rosnących kosztów zmusza gminy do podnoszenia stawek za odbiór 
dla mieszkańców. Jak zwracają uwagę moi rozmówcy, wpływ na wzrost kosztów ma wiele czynników. Jednym 
z nich jest poważny wzrost kosztów odbioru odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, 
które ze względu na rejonizację mają monopol na lokalnym rynku.

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe wprowadzenie regulacji rynku gospodarki odpadami 
na wzór regulacji, jakie występują na rynku gazu i energii elektrycznej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jana Marię Jackowskiego i Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego

W związku z niewyczerpującymi odpowiedziami na oświadczenia z dnia 28 grudnia 2018 r. kierowane do 
Pana Prezesa zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o informacje, na jakich zasadach przebiegał nabór osób 
piastujących w dniu 28 grudnia 2018 r. stanowiska dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP oraz 
dyrektora Gabinetu Prezesa NBP, w szczególności informacje o:

1) niezbędnych i pożądanych wymaganiach na wspomniane stanowiska;
2) liczbie rozpatrzonych kandydatur na poszczególnych etapach rekrutacji;
3) stopniu realizacji wspomnianych wymagań przez osoby pełniące obecnie wymienione stanowiska oraz 

inne osoby, które brały udział w naborze i nie zostały wybrane;
4) szczegółowych kwalifikacjach posiadanych przez osoby pełniące obecnie wspomniane stanowiska.
Wnoszę o informację, jakie było w kierowanej przez Pana instytucji przeciętne miesięczne całkowite wyna-

grodzenie brutto z uwzględnieniem premii, nagród, dodatków oraz wszystkich innych świadczeń pieniężnych 
na rzecz osób na stanowiskach kierowniczych za poszczególne lata 2009, 2015 i 2018 oraz pozostałych pracow-
ników za poszczególne lata 2009, 2015 i 2018.

Ponadto wnoszę o udzielenie informacji, czy osoby piastujące w dniu 28 grudnia 2018 r. stanowiska dyrek-
tora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP oraz dyrektora Gabinetu Prezesa NBP zostały desygnowane 
przez NBP, prezesa NBP lub inne organy NBP do pełnienia funkcji w innych podmiotach.

Jan Maria Jackowski
Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Poczty Polskiej SA Przemysława Sypniewskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się radny sejmiku wojewódzkiego Artur Czapliński oraz inni 

przedstawiciele samorządu, a także mieszkańcy Płońska, w sprawie dotyczącej świadczenia usług pocztowych 
w mieście Płońsku.

Moi rozmówcy wskazali na niewystarczającą liczbę placówek pocztowych na terenie miasta. Obecnie 
w Płońsku funkcjonuje UP oraz placówka pocztowa. Te 2 punkty nie są w stanie sprostać potrzebom prawie 
30�tysięcznej społeczności lokalnej, którą swoim zasięgiem obejmują ww. urzędy pocztowe.

Znając strategię Poczty Polskiej SA dotyczącą uruchamiania placówek w miastach, gdzie potrzeby społeczne 
są duże, proszę o informację, czy możliwe jest uruchomienie dodatkowego punktu pocztowego w Płońsku.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkań z przedstawicielami samorządowymi bardzo często rozmawiamy o przyszłości naszego 

pięknego regionu. Otrzymałem niepokojąca informację. W obrębie północnego zjazdu z trasy S3 (Gorzów 
Wielkopolski) tworzona jest strefa przemysłowa. W tym celu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie 
Wielkopolskim zataja przed rolnikami informacje dotyczące przebiegu negocjacji w sprawie wymiany grun-
tów Wojcieszyce – Różanki z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Gorzowie Wielkopolskim. Takie 
zachowanie i poczynania są niedopuszczalne, ponieważ rolnicy i obywatele RP mają prawo być poinformo-
wani o obecnej sytuacji gruntów. Według informacji pozyskanych przez adresatów otrzymanego przeze mnie 
pisma negocjacje w sprawie wymiany trwają już od 2016 r. Jak sama nazwa mówi, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa ma służyć rolnikom, a nie być przeciwko nim.

Jako senator ziemi lubuskiej, okręgu wyborczego nr 21, proszę o zainteresowanie się tą sprawą i w związku 
z przedstawionymi informacjami uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na moje oświadczenie.

Do pisma dołączam:
1. Pismo do KOWR,
2. Odpowiedź KOWR,
3. Pismo od rolników w sprawie zagospodarowania gruntów Wojcieszyce – Różanki.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia

W związku ze zmianą w Senacie prawa budowlanego dochodzi do krzywdzącego ograniczania działań 
inżynierów budownictwa, co może skutkować zmniejszeniem zainteresowania tym zawodem. Zawód ten po-
wiązany jest z zaufaniem publicznym oraz z ciężkim, wieloletnim okresem kształcenia. 

Jak wykazują proponowane ustawy o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisy wpro-
wadzające wymienione ustawy, architekci będą upoważnieni do kierowania pracami budowlanymi. Dotychczas 
kierownictwem budowy zajmowali się inżynierowie, a działania architektów i inżynierów uzupełniały się ze 
względu na podział pracy. Dla środowiska inżynierów takie zmiany są nie do zaakceptowania. 

Projektodawca, jak wynika z informacji przekazanych w załączonych pismach, bierze pod uwagę przedsta-
wicieli jednego z samorządów, a przecież sprawa ta dotyczy obu stron. Krzywdzący jest również fakt niespre-
cyzowania definicji, zakresu kompetencji architektów. Wprowadzenie omawianych zmian w ustawach może 
skutkować katastrofami dużych przedsięwzięć zarówno rządowych, jak i komercyjnych. 

W związku z przedstawionymi informacjami uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na 
moje oświadczenie.

Do pisma dołączam:
1. Pismo do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. Pismo od Pani A. M., 
3. Pismo od Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
4. Tabela uwag PIIB do projektu ustawy o inżynierach budownictwa. 

Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Małgorzatę Kopiczko i Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

W związku z pytaniami, które zgłosiła delegacja NSZZ „Solidarność” na piśmie w dniu 31 stycznia 2019 r. 
i w trakcie spotkania w biurze senatorskim w dniu 6 lutego br., uprzejmie prosimy o następujące informacje.

1. Czy możliwy jest dodatkowy ruch płacowy w celu realizacji podwyżki wynagrodzeń łącznie o 650 zł od 
1 stycznia 2019 r., co jest głównym postulatem obecnej akcji protestacyjnej „S” oświatowej?

2. Kiedy można spodziewać się bliższych informacji o planie wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 
1000 zł w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela stażysty?

Małgorzata Kopiczko 
Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do szefa Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak

Szanowna Pani!
W związku z licznymi i stale narastającymi pytaniami składanymi w moim biurze senatorskim w przedmio-

cie kosztów organizacji wyborów samorządowych, zwracam się o przedłożenie informacji o tym, jak przed-
stawiają się kwoty przeznaczone na organizację wyborów samorządowych w 2014 r. i 2018 r. Znamienne jest, 
że zarówno ubiegłoroczne wybory samorządowe, jak i te z 2014 r. były najdroższe w historii. Przedstawiona 
przez Krajowe Biuro Wyborcze informacja pozwoli dokonać analizy i oceny poszczególnych wydatków, ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian, jakie nastąpiły w kodeksie wyborczym w 2018 r., na drastyczny 
wzrost środków budżetowych przeznaczanych każdorazowo na przygotowanie wyborów samorządowych.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawieniem się nowego międzynarodowego połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem 

i Wiedniem przez Polskę (pociąg Nightjet) pojawił się problem nierówności w zakresie prawa do korzystania 
z tego sposobu transportu. W szczególności na stacji Kędzierzyn�Koźle, na której zatrzymuje się pociąg, nie ma 
możliwości zakupu biletu uprawniającego do podróży. Powodem braku możliwości zakupu biletu jest brak kasy 
międzynarodowej. Istniejące kasy są dobrze zinformatyzowane i mogłyby obsługiwać sprzedaż biletu. Brak jest 
woli porozumienia pomiędzy osobą realizującą tę usługę dla Przewozów Regionalnych oraz InterCity. Z moich 
ustaleń wynika, że osoby sprzedające bilety wykonują swoją pracę za stawkę bliską minimalnej pensji krajowej 
i nie są zainteresowane obarczaniem ich dodatkowymi obowiązkami bez dodatkowych pieniędzy. InterCity 
w ramach odpowiedzi na moją interpelację w tej sprawie wskazuje możliwość zakupu biletu w najbliższej kasie 
międzynarodowej (kilkadziesiąt kilometrów dalej) bądź – na kierunek do Berlina – przez internet. Kierunek 
do Wiednia nie jest w ten sposób obsługiwany. Wskazywano mi również możliwość zakupu biletu poprzez 
internetową stronę operatora niemieckiego. Po weryfikacji, próbie faktycznego zakupu biletu okazało się, że 
tam również nie można skutecznie kupić biletu.

Nie jest również możliwe zakupienie biletu u kierownika pociągu bądź konduktora.
W związku z tym zachodzi obawa oraz rozżalenie lokalnej społeczności, że powstałe połączenie kolejowe, 

jakkolwiek atrakcyjne, nie jest dostępne dla naszego regionu, a mieszkańcy Berlina, Wiednia czy np. Wrocławia 
są uprzywilejowani. 

Rozumiejąc, że może nie być opłacalne uruchomienie możliwości sprzedaży biletów w istniejącej, działa-
jącej w Kędzierzynie�Koźlu kasie, proszę o skuteczne uruchomienie możliwości zakupu biletu poprzez stronę 
internetową w języku polskim, za obowiązującą na terenie RP walutę.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Chodkiewicza i do 
ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania pojazdu samochodowego przez uprawnione 

służby (np. policję) możliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz skierowanie po usunięciu 
usterki do ponownego badania diagnostycznego. Dzięki istniejącemu systemowi informatycznemu (CEPiK) 
może się to odbywać za pośrednictwem aplikacji, do której dostęp na różnych etapach funkcjonalności mają 
poszczególne służby oraz urzędy. Pracownicy stacji kontroli pojazdów, diagności zwrócili się do mnie z prośbą 
o ustalenie następujących spraw.

1. Czy właściwe jest, że dokonując przeglądu samochodu w SKP diagności nie mają wiedzy, że pojazd miał 
zatrzymany dowód rejestracyjny np. w wyniku kontroli drogowej? Przypisana im w CEPiK funkcjonalność 
(dostęp do danych) uniemożliwia stwierdzenie tego. Przegląd taki wykonywany jest jak standardowy przegląd 
i może nie uwzględnić szczególnego powodu zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

2. Czy po wykonaniu przeglądu ponownie dopuszczającego pojazd do użytkowania w ruchu konieczne jest 
(tak jak obecnie) kierowanie z pozytywnym wynikiem badania (dokument papierowy) użytkownika pojazdu 
do wydziału komunikacji np. w urzędzie powiatowym, skoro stosownej zmiany w CEPiK mógłby wykonać 
diagnosta wykonujący badanie po uzyskaniu dodatkowej funkcjonalności? Powoduje to dodatkową, czasochłonną 
uciążliwość dla obywateli oraz dodatkowe obciążenie wydziałów komunikacji, które co do reguły są obecnie 
mocno oblegane i obciążone dużą liczbą zadań.

Jeśli przedstawione tezy w Państwa ocenie znajdą uznanie, to uprzejmie proszę o dokonanie zmian, które 
ułatwią funkcjonowanie systemu CEPiK.

Proszę o przyjęcie słów uznania za ogrom pracy, jaką Państwo już wykonaliście, dzięki której funkcjono-
wanie osób użytkujących pojazdy w naszym kraju jest łatwiejsze.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Potencjalni wnioskodawcy z branży m.in. produkcji soków z owoców i warzyw, olejów i pozostałych 

tłuszczów płynnych zwracają się z pytaniami do lokalnych grup działania (LGD) o możliwość otrzymania 
dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej we wspomnianym zakresie. Zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz z listą wykluczonych PKD, lokalne 
grupy działania nie mają możliwości przyznania dofinasowania na działania w tym zakresie.

W związku z tym, że coraz więcej uwagi zwraca się na zdrową lokalną żywność i występuje duże zainte-
resowanie przedsiębiorców tej branży otrzymaniem pomocy finansowej, lokalne grupy działania zwracają się 
z pytaniem o możliwość zmian, które umożliwiłyby lokalnym producentom ubieganie się o dofinansowanie na 
ich działalności gospodarcze.

Czy Pan Minister dostrzega potrzebę wsparcia małych producentów i przetwórców lokalnych produktów 
żywnościowych?

Czy planuje się wykreślenie z listy wykluczonych PKD tych PKD, które dotyczą wspomnianych działalności 
gospodarczych?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracam się z prośba o ponowne zwrócenie uwagi na problem wagi (masy w kilogramach) plecaków 
szkolnych uczniów szkół podstawowych oraz podjęcie skutecznych działań w celu zlikwidowania problemu.

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji (oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 r., złożone na czter-
dziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu; interwencja z dnia 27 kwietnia 2018 r.; oświadczenie z dnia 23 listo-
pada 2018 r., złożone na sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Senatu; odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z dnia 19 grudnia 2017 r., 11 maja 2018 r. i 14 grudnia 2018 r.) w sprawie wagi (masy w kilogramach) 
tornistrów uczniów szkół podstawowych pragnę kolejny raz zwrócić uwagę na ten wymagający pilnego roz-
wiązania problem. W prowadzonej korespondencji zapewniono mnie o szeregu prowadzonych w tym kierunku 
działań.

W moim odczuciu nie przyczyniają się one w sposób realny do skutecznego rozwiązania problemu. Z przy-
krością muszę również stwierdzić, że w ostatniej otrzymanej od ministerstwa odpowiedzi nie odnotowałem 
odpowiedzi na poruszane przeze mnie kwestie i przedstawione postulaty.

Zdaję sobie sprawę, że problem ciężkich tornistrów jest trudnym tematem dla ministerstwa, jednakże trzeba 
z nim się zmierzyć, aby zapobiec poważnym problemom zdrowotnym dzieci. Lekarze biją na alarm, że po-
nadnormatywne kilogramy noszone na plecach to często początek problemów ortopedycznych oraz przyczyna 
nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych. Fizjoterapeuci prognozują, że u dzisiejszych dziesięciolatków już 
za 15 lat będzie widać zmiany charakterystyczne dla osób w podeszłym wieku.

Szanowna Pani Minister, proszę o konkretne informacje o realnych postępach w przedmiotowej sprawie.
Nadmieniam, że celem moich oświadczeń nie jest uzyskanie powszechnie dostępnej wiedzy, ale skuteczne 

rozwiązanie opisywanego problemu.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy.
Do mojego biura docierają alarmujące doniesienia o nieprawidłowościach w zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych. Prawa i przywileje osób o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności (jak np. 
skrócony czas pracy) nie są respektowane. Co więcej, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są w tym zakresie 
nieskuteczne, gdyż pracodawcy zwykle są ostrzegani o planowanych czynnościach kontrolnych. Nierzadko zda-
rza się, że niepełnosprawni pracownicy są wykorzystywani przez pracodawców do uzyskania dotacji z PFRON. 
Od takiego pracownika nie wymaga się umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia, a nawet wydajności. Istotne 
jest, by posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, za którym idą środki dla pracodawcy.

Innym problemem jest zmuszanie schorowanych pracowników do wykonywania pracy, jaką wykonują osoby 
pełnosprawne, bez względu na ich zdrowotne ograniczenia. Finansowanie stanowisk pracy osób niepełnospraw-
nych, mimo iż z założenia ma rekompensować pracodawcom ich niższą wydajność, w praktyce często służy 
jedynie zaniżaniu kosztów usługi.

Kontrahent za niższą stawkę oczekuje usługi na najwyższym poziomie, co odbywa się kosztem niepełno-
sprawnych, którzy muszą wykonywać czynności ponad ich siły i możliwości, aby sprostać tym wymaganiom.

Kolejnym aspektem jest fakt, iż zakładami pracy chronionej w Polsce nadal najczęściej są firmy ochroniar-
skie i sprzątające. Brakuje ofert pracy dla niepełnosprawnych, którzy mają wyższe wykształcenie i są bardziej 
wykwalifikowani.

Wśród firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością wyraźnie górują firmy sektora prywatnego, gdzie 
zatrudnionych jest 3/4 pracowników z orzeczeniem, podczas gdy sektor publiczny zatrudnia zaledwie ok. 24% 
z nich.

Moim zdaniem powinno się stymulować rozwój innych zakładów jako miejsc zatrudnienia niepełnospraw-
nych. Do łask powinny wrócić spółdzielnie pracy inwalidów, które są zazwyczaj zakładami produkcyjnymi, 
a stanowią cenne miejsca pracy dla najbardziej poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami, odgrywają 
ważną rolę w ich aktywizacji zawodowej i gwarantują zabezpieczenia socjalne oraz różnorakie formy pomocy. 
Jednakże obecnie takie spółdzielnie nie radzą sobie z funkcjonowaniem w ramach gospodarki wolnorynkowej, 
wśród konkurencji firm nastawionych na zysk, dlatego powinny one korzystać z dotacji i ulg podatkowych.

Niekorzystnym trendem jest również likwidacja, zamykanie zakładów pracy chronionej. Niepełnosprawni 
coraz częściej muszą poszukiwać pracy na rynku otwartym. W wyniku wprowadzanych uregulowań prawnych 
przedsiębiorstwom przestaje opłacać się funkcjonowanie w formule zakładu chronionego, gdyż wiąże się to ze 
spełnieniem wielu wymogów. Zjawisko takie jest jednak bardzo niekorzystne dla niepełnosprawnych, zwłaszcza 
tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Doceniając dotychczasowe działania ministerstwa, pragnę skierować do Pani zapytanie: czy ministerstwu 
znane są poruszane przeze mnie problemy niepełnosprawnych pracowników?

Czy i jakie działania są podejmowane w celu polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy? 
Czy planowane jest wprowadzenie konkretnych i kompleksowych zmian w ustawie o rehabilitacji, które pozy-
tywnie wpłynęłyby na kwestie związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych, co byłoby korzyścią zarówno 
dla pracowników, jak i pracodawców?

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

We wrześniu 2018 r. Unia Europejska w ramach Funduszu Solidarności przyznała Polsce 12,2 mln euro na 
likwidację skutków nawałnic z 2017 r. Środki miały być skierowane do województw: pomorskiego, kujawsko-
�pomorskiego, i wielkopolskiego. Zgodnie z unijnymi przepisami uzyskana pomoc musi być wykorzystana 
w ciągu 18 miesięcy. Do tej pory ani minister spraw wewnętrznych i administracji, ani wojewodowie nie prze-
kazali samorządom żadnych merytorycznych informacji dotyczących uzyskania środków. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego zwracał się już dwukrotnie w tej sprawie. W samym województwie pomorskim na 
wsparcie oczekuje 31 gmin. W znacznej większości zniszczenia w gminach dotyczą infrastruktury komunalnej 
i drogowej, a takie naprawy wymagają czasochłonnych postępowań przetargowych. Zalecenie Unii Europejskiej 
było takie, by środki zostały rozdystrybuowane przez administrację rządową, ale w ścisłej współpracy z samo-
rządami, a tej ewidentnie brakuje.

W pełni podzielam obawy samorządów o niniejsze środki i przyłączam się do ich apelu.
W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Kiedy administracja rządowa planuje uruchomić wspomniane środki i umożliwić ich przekazanie gminom? 

Czy jest przewidziany harmonogram? Jeśli tak, to jaki?
2. Według jakich reguł i zasad podziału środki będą przyznawane występującym o nie podmiotom?
3. W oparciu o jakie zasady i w jakim zakresie realizowana będzie współpraca administracji rządowej z sa-

morządami podczas rozdysponowywania środków?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszę Panią Minister o pochylenie się nad następującym problemem i rozważenie wprowadzenia niezbęd-

nych zmian prawnych.
W art. 56. ustawy o pomocy społecznej domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są prze-

znaczone, dzielą się na kilka typów. Są to domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.
Domom tym przypisany jest w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej odpowiedni wskaźnik zatrud-

nienia personelu terapeutyczno�opiekuńczego.
Ze względu na istotne różnice w sprawowaniu opieki nad osobami z demencją i osobami przewlekle so-

matycznie chorymi postuluję określenie w ustawie o pomocy społecznej typu domu dla osób z zaburzeniami 
pamięci (w tym chorych na chorobę Alzheimera) z odpowiednimi standardami określonymi w rozporządzeniu.

Osoby dotknięte zaburzeniami pamięci charakteryzują się amnezją (niepamięć), agnozją (utrata zdolności 
spostrzegania i/lub rozpoznawania przedmiotów lub symboli, osób), apraksją (nieporęczność, czyli brak precyzji 
ruchów, gestów) oraz afazją (zaburzenie mowy, które polega na częściowej lub całkowitej utracie zdolności 
mówienia, pisania, czytania i rozumienia mowy).

Osoby te wymagają opieki w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, takich jak wstawanie 
z łóżka, ubieranie się, rozbieranie, pielęgnacja ciała, toaleta, kąpiel, przygotowywanie posiłków, odżywianie, 
organizacja czasu wolnego, sprzątanie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Ważne są zatem różnorodne 
formy interwencji psychosocjalnej mające na celu pracę z pamięcią – kognitywna rehabilitacja i stymulacja, 
praca z własną biografią, terapia reminiscencyjna i środowiskowa.

Miejsce zakwaterowania musi spełniać warunki zapewniające stały nadzór (mieszkańcy mają tendencję do 
uciekania) i być wyposażone w sprzęt odporny na dewastację. Większych nakładów wymaga też odpowiednie 
utrzymanie pomieszczeń pod względem sanitarnym i technicznym. Sprawowanie właściwej opieki wymaga 
większych nakładów finansowych na mieszkańca niż w przypadku domów dla przewlekle somatycznie chorych, 
gdzie najczęściej osoby te są umieszczane. Ponadto na pewnym etapie choroby (zwłaszcza w przypadku osób 
chorych na chorobę Alzheimera) nie można zaproponować innych form wsparcia i jedynym rozwiązaniem jest 
umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Proszę Panią Minister o pochylenie się nad następującym problemem i rozważenie wprowadzenia niezbęd-
nych zmian prawnych.

Stale rozwijający się w naszym kraju wszechstronny system opieki adresowany do znacznej liczy osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz oferowane różnorodne formy wsparcia pozwalają na kompleksową i dłu-
goterminową realizację zadań związanych z aktywizacją i opieką nad tymi osobami. Działania takie wymagają 
jednak ponoszenia ze strony samorządów wysokich kosztów ich realizacji. Jednocześnie praktyka pokazuje, 
że zaniechanie lub ograniczenie tych działań jest niemożliwe, zwłaszcza w kontekście ogólnej tendencji demo-
graficznej, polegającej na stałym przyroście w strukturze społeczeństwa osób w wieku senioralnym. Obecnie 
znaczący odsetek populacji kraju to osoby w wieku poprodukcyjnym. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego liczba osób starszych stale rośnie. Co za tym idzie, rośnie też zapotrzebowanie na wszelkie 
formy pomocy adresowanej do tej grupy osób.

Mając na uwadze wydatki ponoszone przez samorządy na realizację programów opieki nad osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi oraz stale rosnące potrzeby w tym zakresie, uznać musimy, że jedynie pomoc ze strony 
budżetu państwa może dać szansę na utrzymanie ciągłości i skuteczności działania samorządów w zakresie 
zapewnienia osobom starszym aktywizacji, opieki i bezpieczeństwa.

Postuluję wobec tego zmianę zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części dotyczą-
cej zasad finansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej poprzez uznanie konieczności częściowego 
partycypowania w kosztach pobytu wszystkich mieszkańców ze strony budżetu państwa. Funkcjonujące od lat 
rozwiązanie przestaje być wydolne i staje się przyczyną nawarstwiających się różnic na poziomie samorządów, 
co z kolei przekłada się na sytuację osób starszych i niesamodzielnych.

Jedynie zaproponowane rozwiązanie, czyli stopniowy – bo dotyczący jedynie nowych decyzji – odwrót 
od dotychczasowych rozwiązań w zakresie finansowania pobytu pensjonariuszy w różnego typu domach, za-
pewni utrzymanie realizacji usług na rzecz seniorów na pożądanym poziomie i w długotrwałym działaniu nie 
doprowadzi do załamania systemu opieki nad osobami starszymi. Będzie to wymagało nie jednorazowego, ale 
rozłożonego w czasie wysiłku budżetu państwa. 

Moim zdaniem sprawa wymaga pilnego rozpoczęcia szerokiej debaty, dogłębnej analizy i odważnych działań 
o ogromnym znaczeniu dla przyszłości systemu pomocy społecznej w Polsce.

Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego docierają niepokojące informacje na temat przewidywanych w przyszłym roku 

problemów związanych z rekrutacją uczniów do szkół średnich. Wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość 
reforma edukacji doprowadziła do likwidacji gimnazjów. W efekcie szkoły podstawowe musiały zwiększyć 
liczbę klas z 6 do 8. W przyszłym roku o przyjęcie do liceów, techników czy szkół zawodowych będą ubiegali 
się ostatni absolwenci gimnazjów, jak również pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych.

Już teraz szkoły w całej Polsce przygotowują się do podwójnego naboru. Dyrektorzy alarmują, że nie są 
gotowi przyjąć tak dużej liczby nowych uczniów. Prowadzone analizy wskazują, że lekcje będą musiały od-
bywać się przed godziną 8.00 oraz zostać wydłużone do godziny 17.00. Niektóre placówki edukacyjne planują 
zorganizować zajęcia w soboty. Szkoły będą musiały pomieścić 2 razy więcej uczniów niż w roku poprzednim 
oraz zorganizować osobne klasy pierwsze dla absolwentów gimnazjów i absolwentów podstawówek. Negatywne 
konsekwencje takiej sytuacji odbiją się przede wszystkim na uczniach, którzy już dzisiaj obawiają się, że w wy-
branej przez nich szkole zabraknie dla nich miejsca ze względu na większą konkurencję. W opinii rodziców 
wydłużony czas lekcyjny wpłynie negatywnie na dzieci, powodując ich przemęczenie.

Szanowna Pani Minister, szkoły muszą zapewnić swoim uczniom jak najlepsze warunki rozwojowe, dlatego 
uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy kierowany przez Panią resort opracował wytyczne, którymi kierować się będą dyrektorzy placówek 
oświatowych, aby uniknąć chaosu rekrutacyjnego w szkołach?

2. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dysponuje danymi potwierdzającymi gotowość szkół do przyjęcia 
podwójnego rocznika?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego docierają niepokojące głosy o serii akcji protestacyjnych polskich rolników. 

Pan Michał Kołodziejczak jest liderem Agrounii, organizacji, która została założona w opozycji do rolniczych 
związków zawodowych. W opinii przedstawicieli Agrounii organizacje, które mają występować w ich imie-
niu, są upolityczniane, a tylko rolnicy mogą w należyty sposób reprezentować polską wieś i mówić o istotnych 
problemach rolnictwa. Protesty organizowane są już od grudnia ubiegłego roku i blokują drogi w całym kraju, 
zaś 6 lutego tysiące rolników demonstrowały przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Rolnicy protestują 
przede wszystkim przeciwko importowaniu żywności z zagranicy. Ich głównym celem jest obrona polskiego 
rynku oraz wywalczenie lepszej pozycji dla producentów krajowych. Domagają się także odwołania główne-
go lekarza weterynarii, który w opinii strajkujących nieudolnie walczy z afrykańskim pomorem świń (ASF). 
Rolnicy oczekują konkretnej pomocy w związku z tą sprawą oraz żądają wypłaty odszkodowań dla hodowców, 
którzy z powodu rozprzestrzeniającej się choroby ponieśli duże straty finansowe.

Szanowny Panie Ministrze! Polski rząd powinien dążyć do poprawy sytuacji na polskim rynku rolniczym 
oraz docenić zdrowe produkty krajowych rolników, a także ich ciężką pracę na rzecz rozwoju gospodarczego. 
Dlatego uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy oraz o odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort przygotowuje plan działania zmierzający do wypracowania porozumie-
nia z rolnikami?

2. Czy ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi prowadzi stały dialog z przedstawicielami Agrounii? Jeśli tak, 
to proszę o przedstawienie efektów dotychczasowych rozmów.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie możliwości przygotowania rządowego projektu nowelizacji art. 36 ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, poz. 
1945), zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., K 50/13, i postanowieniem 
sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lutego 2015 r., S 1/15. Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że regulacja prawna w wymienionym przepisie jest niekompletna, ponieważ nie przyznaje roszczenia o wykup 
nieruchomości albo o odszkodowanie tym właścicielom i ich spadkobiercom, którzy przed dniem 1 stycznia 
1995 r. zostali pozbawieni możliwości korzystania z nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejsco-
wego i zajęciem nieruchomości na cel publiczny na podstawie miejscowego planu zagospodarowania, jednak 
nie otrzymali żadnej rekompensaty.

Przytoczone orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawiają wątpliwości, że na ustawodawcy 
spoczywa niezbywalny obowiązek usunięcia luki legislacyjnej przedstawionej szczegółowo w obu werdyktach.

W innym wyroku z dnia 7 marca 2018 r., K 2/17, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że omawiane roszczenia 
nie ulegają przedawnieniu, co jeszcze bardziej zobowiązuje ustawodawcę do poprawienia tej regulacji prawnej 
przez objęcie ochroną prawną także tych osób, które przed dniem 1 stycznia 1995 r. pozbawione zostały możli-
wości korzystania w dotychczasowy sposób z nieruchomości, w wyniku czego poniosły i ponoszą w dalszym 
ciągu szkody majątkowe związane z planistyczną działalnością organów władzy i administracji państwowej.

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przygotowywany jest aktualnie projekt nowelizacji ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu uzupełnienia tej regulacji o problematykę obszarów 
zintegrowanego inwestowania (OZI). Stanowi to dobrą sposobność do jednoczesnego przygotowania projektu 
nowelizacji w celu usunięcia przedstawionego pominięcia legislacyjnego w art. 36 tej ustawy.

Propozycja konkretnej treści przepisu realizującego wymienione orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
została przedstawiona w art. 328 projektu kodeksu urbanistyczno�budowlanego.

Andrzej Stanisławek
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze nr IV/34/2019 w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy małej obwodnicy miasta Biały Bór w ciągu dróg 
krajowych nr 20 i 25.

Drogi krajowe nr 20 i 25 biegną przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej wzdłuż tych 
dróg. Zabudowa mieszkalna znajduje się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania uciążliwego dla mieszkań-
ców hałasu komunikacyjnego, bez możliwości zabudowy ekranów dźwiękochłonnych, a także jest narażona 
na uszkodzenia mechaniczne spowodowane wstrząsami wywołanymi przez ciężkie transporty samochodowe.

Gmina, mając na uwadze problem uciążliwości spowodowanych dużym natężeniem hałasu oraz zanie-
czyszczanie środowiska w bezpośrednim otoczeniu mieszkańców, jak również w trosce o ich bezpieczeństwo, 
wielokrotnie wnosiła do GDDKiA o budowę obwodnicy.

W chwili obecnej natężenie ruchu wynikające z tego, że niemal w centrum miejscowości znajduje się 
skrzyżowanie (ul. Bobolicka i ul. Szczecinecka) dwóch dróg krajowych, nr 20 i 25, szczególnie w okresie 
wzmożonego ruchu turystycznego powoduje olbrzymie korki, co stwarza bardzo dużą uciążliwość dla kierow-
ców i niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Ponadto Biały Bór usytuowany jest w obniżeniu terenu tworzącym 
swoistego rodzaju nieckę; aby się z niej wydostać, w każdym kierunku należy podjechać pod górę o znacznym 
nachyleniu. Tak niekorzystne ukształtowanie terenu powoduje zwiększoną emisję spalin, zwiększone natężenie 
hałasu i stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia mieszkańców. Szczególnie niebezpiecz-
nie jest wtedy, gdy z powodu zwiększonego ruchu turystycznego tworzy się tzw. wąskie gardło, a zimą, przy 
oblodzeniu, dość strome podjazdy pod górę grożą zmianą toru jazdy dla samochodów i stwarzają olbrzymie 
zagrożenie dla pieszych oraz zlokalizowanych przy drodze zabudowań.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o uznanie budowy małej obwodnicy miasta Biały Bór 
w ciągu dróg krajowych nr 20 i 25 za zadanie priorytetowe w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, o charak-
terze ponadlokalnym, i przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark



132
73. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 lutego 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz

W artykule pt. „Polska wypadła z wyścigu po grafen” opublikowanym w dzienniku „Rzeczpospolita” dnia 
16 lutego 2019 r. znalazłem niepokojące doniesienia o kłopotach specjalnie powołanej do komercjalizacji pol-
skiego grafenu spółki Nano Carbon.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że grafen jako materiał może zrewolucjonizować światowy przemysł, ale 
na jego szersze zastosowanie trzeba poczekać jeszcze co najmniej kilka lat. Można go stosować m.in. w elektro-
nice, w produkcji: tworzyw sztucznych, baterii, ogniw słonecznych, elastycznych wyświetlaczy do smartfonów.

Polska do niedawna była w światowej czołówce badań na ten temat, a dr hab. Włodzimierz Strupiński 
uzyskał nawet patent na jego najtańszą jak dotychczas metodę produkcji. Niestety zabrakło środków na rozwój 
tej technologii, tymczasem firmy chińskie są bliskie uzyskania podobnych efektów badawczych jak polskie 
odkrycia dra Strupińskiego. Został on zresztą przez chińskie instytuty badawcze zaproszony do współpracy 
przy rozwoju tej technologii. Rozwój badań i komercjalizacja grafenu trwa w najlepsze w takich krajach, jak 
Chiny, Japonia, Korea czy USA, a także w wielu europejskich krajach, np. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Niemczech czy we Włoszech.

Tymczasem w Polsce z doniesień prasowych dowiadujemy się, iż spółka Nano Carbon wystawia na sprzedaż 
warte miliony złotych urządzenia do produkcji grafenu. Mimo iż spółka ta miała potężne atuty, tj. unikalną 
technologię produkcji od polskich naukowców z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, najwyższej 
klasy urządzenia, a do tego bogatych właścicieli kontrolowanych przez państwo – Polską Grupę Zbrojeniową 
i KGHM TFI, dochodzi do bardzo niepokojących działań mogących rzeczywiście zmarginalizować udział 
Polski w pracach nad tak nowoczesną technologią.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o informację, jakie działania podejmowane są przez administrację 
rządową, aby nie doszło do wyeliminowania Polski z udziału w komercjalizacji tej technologii.

Z wyrazami szacunku 
Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do ministra 
sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Na początku tego roku ukazały się dwa raporty Centrum Badania Opinii Społecznej odnoszące się do 
zagadnienia rozwodów i stosunku Polaków do tego zjawiska. Wnioski płynące z badania są pesymistyczne 
i wymagają głębokiej refleksji ludzi zajmujących się polityką społeczną. Zjawisko rozpadu małżeństw ma ko-
losalne znaczenie dla ważnych sfer życia publicznego i gospodarczego.

W ogólnych deklaracjach Polaków stosunek do rozwodów ewoluuje w kierunku coraz większej ich akceptacji. 
Z danych GUS wynika, iż od 13 lat każdego roku sądy w Polsce orzekają ok. 65 tysięcy rozwodów. Z drugiej 
strony po roku 2008 dość znacząco zmniejszyła się liczba zawieranych związków małżeńskich. W 2017 r. 
Polacy zawarli ok. 193 tys. małżeństw, a więc jedynie o 13 tys. więcej niż w 2013 r., kiedy zawarto ich najmniej 
w historii (180 tys.). Oznacza to, że w ostatnich latach na 3 zawierane związki małżeńskie przypada mniej 
więcej 1 rozwód.

Z grudniowego badania CBOS wynika, że w Polsce zdecydowani zwolennicy rozwodów stanowią grupę bli-
sko trzykrotnie większą liczebnie niż ich zagorzali przeciwnicy. Stosunek do rozwodów w największym stopniu 
różnicują kwestie światopoglądowe, takie jak religijność mierzona uczestnictwem w praktykach religijnych oraz 
poglądy polityczne. Szczegółowe opinie Polaków na temat rozwodów są dość zróżnicowane i niejednoznaczne. 
Wprawdzie blisko 3/4 badanych uważa, że najważniejsze jest osobiste szczęście i jeżeli człowiek nie jest szczę-
śliwy w obecnym związku, to powinien się rozwieść i próbować ułożyć sobie życie na nowo (71% wskazań), 
jednak niemal równie często (67% wskazań) podzielana jest opinia, że rozwody są złe i zawsze należy walczyć 
o związek małżeński. Większość badanych nie ma wątpliwości, że gdy w małżeństwie nie ma dzieci, to lepiej 
się rozwieść, niż żyć w nieudanym związku (62% wskazań), jednak, gdy małżonkowie posiadają dzieci, to 
sprawa nie jest już tak oczywista. Niemal po równo rozkładają się głosy zwolenników i przeciwników tezy, iż 
ze względu na spustoszenie, jakie rozwody czynią w życiu dzieci, nawet w sytuacji, gdy rodzice nie potrafią się 
porozumieć, powinni pozostać w związku dla dobra swoich podopiecznych (odpowiednio 43% i 47%). Z kolei 
większość Polaków (69%) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w związku należy trwać ze względów religijnych 
i pomimo występujących problemów nie można się rozwieść, gdyż rozwód jest grzechem. Przekonanie takie 
podziela jedynie co czwarty badany (24%). Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (Rocznik demogra-
ficzny 2018) wynika, że niezmiennie najczęstszą przyczyną orzekania rozwodów jest niezgodność charakterów 
małżonków. W 2017 r. w przypadku blisko połowy rozwodów (42% – 27,6 tys. przypadków) była to jedyna lub 
jedna z kilku przyczyn rozstania. W następnej kolejności znalazły się takie powody jak niedochowanie wierności 
małżeńskiej (22% – 14,2 tys. przypadków) oraz nadużywanie alkoholu (16% – 10,3 tys. przypadków). Rzadziej 
orzekano rozpad małżeństwa (wyłącznie lub między innymi) z powodu nieporozumień finansowych między 
małżonkami (8% – 5,1 tys. przypadków) oraz negatywnego stosunku jednego z małżonków do pozostałych 
członków rodziny (6% – 3,6 tys.). Tylko w relatywnie niewielu sytuacjach za jedyną lub jedną z kilku przyczyn 
rozwodu uznano dłuższą nieobecność małżonka (2% – 1,3 tys. przypadków), trudności mieszkaniowe (1 tys. 
20 przypadków), różnice światopoglądowe (270 przypadków) oraz niedobranie seksualne (206 przypadków).

Z badania CBOS wynika również, że zdecydowana większość dorosłych Polaków (67%) ma w swoim otocze-
niu przynajmniej 1 osobę, która jest rozwiedziona. Znajomość takich osób jest tym częstsza, im wyższy poziom 
wykształcenia badanych, większa miejscowość zamieszkania i rzadsze uczestnictwo w praktykach religijnych. 
Relatywnie częściej niż inni znajomość osób rozwiedzionych deklarują także osoby o najwyższych dochodach 
per capita, badani w wieku od 35 do 44 lat, a w grupach społeczno�zawodowych – kadra kierownicza oraz 
specjaliści wyższego i średniego szczebla. Ankietowani przez CBOS, pytani o ich obserwacje i doświadczenia 
związane z przebiegiem rozwodów osób z ich najbliższego otoczenia w zdecydowanej większości nie mieli 
wątpliwości co do tego, że decyzja o rozwodzie najczęściej była słuszna (63% wskazań). W ocenie badanych 
rozwody zazwyczaj przebiegały sprawnie i bez większych trudności (61%), najczęściej też udawało się uniknąć 
poważnych konfliktów związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi itp. (56%). Osoby, które w swoim 
najbliższym gronie mają osoby rozwiedzione, czy tym bardziej te osoby, które same się rozwiodły, uznają się 
za zwolenników rozwodów częściej niż ogół badanych oraz znacznie częściej niż ci, którzy nie mają osób roz-
wiedzionych w bliższym ani dalszym kręgu swojej rodziny i znajomych. Wśród ogółu ankietowanych przeko-
nanie, zgodnie z którym jeśli oboje małżonkowie zdecydują się na rozwód, nie powinni mieć ku temu żadnych 
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przeszkód, podziela 32% respondentów, a wśród tych, którzy nie mają w swoim kręgu osób rozwiedzionych, 
jedynie 22%, ale wśród osób, które się rozwiodły, odsetek ten sięga 59%. Tym samym stosunek do rozwodów 
ewoluuje w kierunku coraz większej ich akceptacji. Osoby mające osoby rozwiedzione w swoim najbliższym 
otoczeniu częściej niż ogół badanych przyzwalają na rozwiązanie małżeństwa bez względu na okoliczności 
i wyrażają przekonanie, zgodnie z którym liczy się przede wszystkim osobiste szczęście człowieka, więc jeśli 
małżeństwo nie jest szczęśliwe, powinno się rozwieść i próbować ułożyć sobie życie na nowo.

Od trwałości małżeństwa i rodziny zależy przyszłość każdego społeczeństwa. Dane pokazują, że w rodzinach 
samotnie wychowujących dzieci jest ich przeciętnie jedno. Poprawienie trwałości małżeństw daje zatem szanse 
m.in. na wzrost demograficzny czy zapewnienie lepszych warunków rozwoju dzieci, czemu służy wychowanie 
ich przez oboje rodziców. Potrzebna jest zatem jednoznaczna promocja trwałości małżeństwa jako wartości 
w przekazie medialnym, działaniach samorządów i polityce społecznej państwa.

Zwracam się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości 
o informację o działaniach podejmowanych na rzecz wzmocnienia związków małżeńskich w Polsce.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dokładnie 7 miesięcy temu prosiłem Pana Ministra o interwencję w sprawie ograniczenia obsługi podróż-

nych na dworcu kolejowym PKP w Elblągu. Przypomnę, że w mieście, w którym mieszka ok. 120 tysięcy osób 
i z którego dziennie odjeżdża ok. 40 pociągów, zamknięto na dworcu PKP 2 okienka obsługujące pasażerów, 
a otwarcie jedynego okienka ograniczono do następujących godzin – od 7.00 do 17.00. Spowodowało to po-
wstanie kolejek, w których trzeba było odstać nawet godzinę, by kupić bilet. Wiele osób wsiadało do pociągów 
bez biletu, ale ci, którzy chcieli przesiąść się np. do pociągów z pełną rezerwacją w Malborku, Tczewie czy 
Gdańsku, mieli już duży problem. Skuteczna interwencja Pana Ministra, za którą dziękuję, pozwoliła zażegnać 
problem. Otrzymał Pan za to mnóstwo pozytywnych opinii m.in. w mediach społecznościowych. 

Niestety, właśnie otrzymałem informację, że od 1 marca 2019 r. – po 5 miesiącach normalności – podmiot 
obsługujący kasy na dworcu PKP w Elblągu znowu zamierza zamknąć 2 okienka kasowe i pozostawić pasaże-
rom tylko jedno. Wróci zły klimat, nerwowość, poczucie, że w Elblągu nie trzeba respektować nawet decyzji 
ministra polskiego rządu.

Panie Ministrze, szukałem przyczyn tego upartego szukania oszczędności kosztem elblążan. Jedną z nich 
może być dwukrotne przeszacowanie wartości przychodów z kas biletowych w specyfikacjach przetargowych. 
Miano w nich wskazać, że przychody dotyczące spółki Przewozy Regionalne wynoszą ok. 150 tysięcy zł, podczas 
gdy wartości rzeczywiste osiągają wielkość ok. 65–68 tysięcy zł. Podobny rozdźwięk występuje w wielkościach 
przychodów spółki InterCity; wartość podana to ok. 112 tysięcy zł, a rzeczywista – ok. 60 tysięcy zł. Jeżeli te 
dane są prawdziwe, to możliwe, że podmiot wygrywający przetarg został wprowadzony w błąd.

Proszę Pana Ministra o dokonanie kontroli poprawności procesu wyboru podmiotu obsługującego kasy 
w Elblągu. Jeśli oparty był na nieprawdziwych danych, to proszę o wyegzekwowanie takich korekt, które 
umożliwiają realizowanie zadania obsługi pasażerów bez obniżania jego poziomu.

Proszę także, a właściwie przede wszystkim o zatrzymanie ponownej decyzji o zamknięciu okienek na 
dworcu PKP w Elblągu. Jestem przekonany, że jest to realne, gdyż posiadam informację, że na stacjach o niż-
szych obrotach utrzymywanych jest kilka stanowisk obsługi pasażerów.

W imieniu mieszkańców już teraz dziękuję za – mam nadzieję, podobnie jak w ubiegłym roku – skuteczną 
interwencję Pana Ministra.

Jerzy Wcisła
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do kierowanych do mojego biura senatorskiego pytań dotyczących przepisów rozporządze-

nia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity: DzU 2015 r., poz. 1422 z późn. zmianami), tj. zapisów §237 ust. 8 i 9 – ust. 8. 
„Przejście, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia”; 
ust. 9 „Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość 
przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone w §216 ust. 1” – uprzejmie proszę o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy istnieją jakiekolwiek uwarunkowania zabraniające projektowania przestrzeni biu-
rowych na zasadzie przejścia ewakuacyjnego prowadzonego przez maksymalnie trzy pomieszczenia, gdzie 
pomieszczenia te nie mają określonego kształtu i przeznaczenia, tj. w ramach jednego lokalu mogą stanowić 
np. komunikację wewnętrzną.

Komenda Główna PSP (KGPSP) wydała w tej sprawie sprzeczne wyjaśnienia. W piśmie o sygn. BZ�
III�0262/7�2/09 z dnia 26 marca 2009 r. podała, iż istnieje możliwość traktowania komunikacji wewnętrznej 
w ramach jednego lokalu jak pomieszczenia, co jest jednoznaczne, natomiast w piśmie o sygn. KGPSP BZ�
III�0754/3�2/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. podała inną interpretację tego zagadnienia, która zawiera definicje 
niemające odniesienia w przepisach techniczno�budowalnych.

Wobec zaistniałej sytuacji projektanci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organy 
Państwowej Straży Pożarnej, bazując na ostatnim piśmie, często traktują pomieszczenia służące do komunikacji 
wewnętrznej w ramach jednego lokalu jak komunikację ogólną, tj. korytarze ewakuacyjne, co rodzi poważne 
konsekwencje techniczno�architektoniczne w aranżacji tzw. open space’u i prowadzi do ograniczenia swobody 
w wykorzystaniu przestrzeni użytkowej.

Józef Zając
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organizacje zajmujące się zarządzaniem bezpieczeństwem 

pożarowym, dotyczącymi przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity: DzU z 2015 r., 
poz. 1422 z późn. zmianami), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy przepis zawarty w §2 ust. 5 – „Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym 
przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu” – oznacza, iż części budynku 
stanowiące odrębne strefy pożarowe mogą spełniać różne wymagania wynikające z ww. rozporządzenia w za-
leżności od ich wysokości, bez konieczności spełnienia wymagań wynikających z §210? Przykładem są tu części 
jednego budynku stanowiące odrębne strefy pożarowe, usytuowane na wspólnej płycie garażowej. Czy część 
budynku zakwalifikowana jako średniowysoka lub niska powinna spełniać wymagania rozporządzenia tak, jak 
część zakwalifikowana jako wysoka, i nie ma konieczności traktowania tych części jako odrębnych budynków?

2. W cytowanym rozporządzeniu w §221 ust. 1 określono wymagania techniczne dla lekkiego dachu nad 
pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, który powinien być wykonany z materiałów co najmniej trudno 
zapalnych, natomiast w obowiązującej normie PN�B�02431�1:1999 w pkt. 2.3.1. wymaga się, aby lekki strop 
(dach) nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, jakim jest kotłownia gazowa, wykonany był z materiałów 
o wyższych wymaganiach, tj. niepalnych. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przyjmo-
wanie w procesie projektowania przez projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
zasady, że w przypadku takich sprzecznych zapisów przyjmuje się jako nadrzędne przepisy rozporządzenia, 
jest poprawnym działaniem.

3. Mając na uwadze zapisy zawarte w dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe”, w szczególności z rozdziale 2 
„Odporność pożarowa budynków”, i w obowiązującej, zgodnie z §204 ust. 4, normie PN�EN1995 – Eurokod 5 
„Projektowanie konstrukcji drewnianych”, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy uzasad-
niona jest obawa, wyrażana obecnie przez projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
że zastosowanie do wykonania w budynku głównej konstrukcji nośnej oraz innych elementów budowlanych, 
dla których wymaga się spełnienia odporności ogniowej R lub REI, a niebędących oddzieleniem przeciwpo-
żarowym, materiału w postaci drewna, spotka się z negatywnym stanowiskiem organów Państwowej Straży 
Pożarnej na etapie projektowania i odbiorów budynków, pomimo zaprojektowania zgodnie z przepisami tech-
niczno�budowlanymi.

Józef Zając
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