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Porządek obrad

75. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 marca 2019 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi.

2. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie 
projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

3. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Fin-
landii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, 
podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

4. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania 
karnego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

8. Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

9. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

11. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

12. Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji oraz niektórych innych ustaw.

15. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie.

16. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego w 2017 roku.

17. Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Ener-
gii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

18. Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.



19. Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji za-
wodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

20. Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku fi-
nansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

21. Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwa-
mi oraz niektórych innych ustaw.

22. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o 
miarach.

23. Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Par-
lamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 
2019–2024.

24. Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw.

25. Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

26. Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

27. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

28. Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławni-
ków Sądu Najwyższego.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Trybunał Konstytucyjny  ‒ prezes Julia Przyłębska

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  ‒ sekretarz stanu, pełnomocnik rządu  
     do spraw strategicznej  
     infrastruktury energetycznej  
     Piotr Naimski

Krajowe Biuro Wyborcze  ‒ szef biura Magdalena Pietrzak

Ministerstwo Cyfryzacji  ‒ sekretarz stanu Karol Okoński 
     podsekretarz stanu Wanda Buk

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Piotr Nowak 
  ‒ podsekretarz stanu Filip Świtała



Ministerstwo Infrastruktury  ‒ sekretarz stanu Mikołaj Wild 
  ‒ podsekretarz stanu Andrzej Bittel

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒ sekretarz stanu Artur Soboń

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ podsekretarz stanu  
     Paweł Lewandowski

Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  ‒ sekretarz stanu Piotr Dardziński

Ministerstwo Przedsiębiorczości  
i Technologii  ‒ podsekretarz stanu Marek Niedużak

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu  
     Krzysztof Kozłowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ sekretarz stanu Michał Wójcik 
      podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Zbigniew Król

Zaproszeni goście: 

Rodzina prof. Zbigniewa Religi 
– żona Anna Wajszczuk-Religa  
– córka Małgorzata Religa 
– syn Grzegorz Religa  
 
Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

– rektor prof. Tadeusz Słomka  
– prorektor  prof. Mirosław Karbowniczek 
– prorektor prof. Anna Siwik



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram siedemdziesiąte piąte posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Aleksandra Szweda oraz pana senatora Roberta 
Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie pan se-
nator Aleksander Szwed.

Panie i Panowie Senatorowie! W lutym br. zmarł 
Zbigniew Błaszczak, senator II kadencji, członek ko-
misji rolnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych, 
a 15 marca – nasz kolega Wiesław Kilian, senator 
obecnej, IX kadencji. Był również senatorem VIII 
kadencji i posłem na Sejm V i VI kadencji. W tej 
kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji 
Obrony Narodowej.

Bardzo proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci 
zmarłych senatorów.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Krzysztof Słoń: Wieczny odpoczynek 

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

niechaj im świeci.)
(Senator Jan Dobrzyński: Niechaj odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie, jutro o godzi-

nie 7.30 rano w kaplicy sejmowej odbędzie się msza 
święta w intencji zmarłego pana senatora Wiesława 
Kiliana.

Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym ósmym 
posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. przyjął wszyst- r. przyjął wszyst- przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 
niektórych innych ustaw, do ustawy w sprawie ustawy 

o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy 
o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołów-
stwie morskim.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
siedemdziesiątego pierwszego posiedzenia, stwier-
dzam, że protokół tego posiedzenia został przyjęty. 
Informuję, że protokoły siedemdziesiątego drugiego 
i siedemdziesiątego trzeciego posiedzenia Senatu 
zgodnie z Regulaminem Senatu są przygotowane do 
udostępnienia senatorom. Jeśli nikt z państwa sena-
torów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one 
przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od czwartego 
do szóstego, od ósmego do dwunastego oraz punktu 
siedemnastego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdania komisji do tych punktów zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określone 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-
tu jedenastego, tj. ustawy o ratyfikacji umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w spra-
wie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach 
w dniu 11 grudnia 2018 r., i rozpatrzenie go jako 
punktu drugiego, a także zmianę kolejności rozpa-
trywania punktu dwunastego, tj. ustawy o wypo-
wiedzeniu umowy między Polską Rzeczpospolitą 
Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej 
i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych 
i karnych, podpisanej w Helsinkach w dniu 28 maja 
1980 r., i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnie-
nie porządku obrad o punkty: ustawa o uregulo-
waniu niektórych spraw w związku z wystąpie-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) slacyjnym do punktu pierwszego, czyli do drugiego 
czytania projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci 
prof. Zbigniewa Religi, głosowanie nad tym punktem 
odbędzie się bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Po podjęciu uchwały zostanie ogłoszona przerwa 
w obradach do godziny 14.30. W trakcie przerwy 
o godzinie 12.00 odbędzie się otwarcie wystawy 
„Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”. W tej uro-
czystości weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. O godzinie 12.30 zapraszam piętro wyżej, do 
sali nr 217, na spotkanie poświęcone wspomnieniom 
o prof. Zbigniewie Relidze.

Jutro wznawiamy obrady o godzinie 9.00. 
Zaczniemy od rozpatrzenia punktu dotyczące-
go uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania 
nad projektem uchwały. Następnie przystąpimy do 
rozpatrzenia informacji Trybunału Konstytucyjnego.

Jutro, tj. 21 marca, rozpatrzymy również następu-
jące punkty porządku obrad: punkt dziewiąty – usta-
wa o zmianie niektórych ustaw w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych; punkt czternasty – drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz nie-
których innych ustaw; punkt siedemnasty – ustawa 
o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystą-
pieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Od godziny 12.00 do godziny 12.30 będzie prze-
rwa – oczywiście mówię o dniu jutrzejszym – która 
zostanie ogłoszona na otwarcie wystawy „Meksyk 
i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława 
Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję państwa senatorów, że po przygotowa-
niu sprawozdań komisji porządek zostanie uzupełnio-
ny o punkty: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych 
innych ustaw; ustawa o zmianie ustawy o drogach 
publicznych. Posiedzenia komisji w tych sprawach 
zaplanowane są na jutro rano.

Szanowni Państwo Senatorowie, Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej ogłasza piątą edycję 
konkursu „List do taty”. Zachęcam wszystkich se-
natorów, którym sprawy rodziny i ojcostwa leżą na 
sercu, do włączenia się w przeprowadzenie tego kon-
kursu w swoich okręgach wyborczych. Zaproszenie 
i informacje o konkursie znajdziecie państwo na pul-
pitach.

niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej – i rozpatrzenie go jako punktu siedem-
nastego porządku obrad, po informacji Trybunału 
Konstytucyjnego; ustawa o wspieraniu działalności 
naukowej z Funduszu Polskiej Nauki – i rozpatrze-
nie tego punktu jako osiemnastego porządku obrad; 
ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych 
z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez 
zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu dziewiętnastego porządku obrad; 
ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez 
niektóre podmioty rynku finansowego w związku 
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o wymianie informacji podatko-
wych z innymi państwami oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
o miarach – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad; ustawa o za-
sadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024 – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
trzeciego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
dwudziestego czwartego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
piątego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

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

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

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad siedemdziesiątego piątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
w przypadku braku wniosków o charakterze legi-
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Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi

(marszałek S. Karczewski) już wtedy, kiedy zajmował się chirurgią klatki pier-
siowej, chirurgią serca, przez jakiś dłuższy czas nie 
miał formalnych kwalifikacji jako kardiochirurg. I to 
też pokazuje, że to był po prostu człowiek bardzo 
wszechstronny i wychodzący poza ramy formalne 
miejsca, w którym się znajdował. To człowiek, któ-
rego w chirurgii zawsze charakteryzowała odwaga, 
ale odwaga nacechowana troską o chorego, który po-
wierza mu swoje zdrowie i życie. Zajmując kolejne, 
liczne stanowiska w administracji służby zdrowia, 
w różnych miejscach – o tym będzie szczegółowo 
w uchwale – ale także potem, w polityce, zachował tę 
swoją cechę, jaką była odwaga. Odważnie formuło-
wał myśli, nie zawsze pasujące do miejsca, w którym 
dane mu było je wypowiadać. Wymykał się takim 
partyjno-politycznym podziałom i bardzo często 
wychodził przed szereg, przed tych, którzy starali 
się być poprawni politycznie, cokolwiek to znaczy. 
Formułował różne odważne projekty, z których jedne 
udało się zrealizować, inne nie, ale niewątpliwie tą 
swoją odwagą i taką niestandardowością zachęcał 
innych do myślenia, do decydowania, bardziej od-
ważnego myślenia o tym, jakie decyzje są potrzebne. 
Pełniąc również te najwyższe funkcje w państwie, 
w tym ministra zdrowia, tak jak w całym swoim 
życiu lekarskim, ale także życiu administratora 
w służbie zdrowia, absolutnie na pierwszym miej-
scu zawsze stawiał dobro chorych, dobro pacjentów. 
I można powiedzieć, że właściwie na tym polegała 
jego wielkość, że nie oglądał się naprawdę na nic 
na boku, czy to była kwestia decyzji dotyczącej po-
jedynczego chorego, czy decyzji związanej z ad-
ministrowaniem placówką służby zdrowia, którą 
kierował, czy też – kiedy był ministrem – trudnych 
negocjacji z różnymi organizacjami, np. pracowni-
ków służby zdrowia, grożącymi strajkiem, grożący-
mi przerwaniem ciągłości wykonywania świadczeń. 
Zawsze na pierwszym miejscu i bezkompromisowo 
stawiał właśnie to, co jest, można powiedzieć, jedną 
z głównych maksym przyświecających wykonywa-
niu zawodu lekarza: salus aegroti suprema lex esto 
– zdrowie chorego jest czy powinno być najwyższym 
prawem. I wydaje się, że właśnie takiego wszyscy 
go zapamiętamy.

Sylwetka pana prof. Zbigniewa Religi być może 
jest bliższa bardzo wielu osobom, które nie zetknę-
ły się z nim osobiście, dzięki filmowi, który nieja-
ko upowszechnił jego osobę. Wydaje się, że dzięki 
temu pamięć o nim ma szansę być znacznie szersza 
niż dotychczas. Trzeba też powiedzieć, że istnieją 
obiektywne przesłanki do tego, by uznać go za jedną 
z największych, najbardziej wybitnych postaci w hi-
storii polskiej medycyny, a także w historii polskiej 
polityki.

Szanowni Państwo, garść informacji dotyczących 
pana prof. Zbigniewa Religi jest w treści projektu 

Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpa-
trzenia punktu pierwszego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci 
prof. Zbigniewa Religi.

Witam bardzo serdecznie panią Annę Wajszczuk-
Religę, żonę pana profesora. Bardzo serdecznie witam 
panią doktor. (Oklaski) Witam bardzo serdecznie cór-
kę, panią Małgorzatę Religę. Witam panią serdecznie. 
(Oklaski) Witam syna pana profesora, pana Grzegorza 
Religę. Witam pana, Panie Doktorze. (Oklaski) Witam 
serdecznie wnuki pana profesora oraz pozostałych za-
proszonych gości. Witam bardzo serdecznie. (Oklaski)

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 1089.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt 
ten po uzgodnieniu z klubami został włączony do 
porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania.

Bardzo proszę upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców, senatora Konstantego Radziwiłła, 
o przedstawienie projektu uchwały.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna 

Rodzino Pana Profesora Zbigniewa Religi! Wszyscy 
Szanowni Państwo!

Myślę, że wypada zacząć od tego, że z jakimś ta-
kim zaskoczeniem zauważyliśmy, że to już 10 lat, 
odkąd pana profesora nie ma z nami. To wywołuje, 
przynajmniej u mnie osobiście, taką refleksję: jak 
czas szybko pędzi. Ale to jednocześnie okazja do 
tego, żeby… Przecież jest wśród nas bardzo wielu 
senatorów, którzy znali pana prof. Zbigniewa Religę, 
spotykali się z nim, doświadczyli jego wielkości oso-
biście. To nie zawsze w przypadku takich uchwał 
rocznicowych się zdarza, a może nawet rzadko się 
zdarza. Wspominamy dzisiaj człowieka, który z jed-
nej strony jest historią, a z drugiej strony jest również 
teraźniejszością, jest naszym, w każdym razie wielu 
z nas, osobistym doświadczeniem. Stąd nie ukrywam, 
że dla mnie osobiście przedstawienie tego projektu 
uchwały, pod którym podpisali się liczni senatorowie 
ze wszystkich ugrupowań tutaj obecnych, bez wzglę-
du na barwy partyjne, jest szczególnym przeżyciem.

Pan prof. Zbigniew Religa to postać, której nie 
trzeba jakoś bardzo szeroko opisywać w związku 
z tym, co powiedziałem przed chwilą. Niewątpliwie 
to człowiek wielki, wielki we wszystkich wymiarach 
i we wszystkich pełnionych funkcjach, swoich czyn-
nościach, zakresach swojego działania. Oczywiście 
przede wszystkim to lekarz, chirurg, kardiochirurg, 
transplantolog. Myślę, że gdyby zapytać go, to 
przede wszystkim mówiłby o sobie, że jest chirur-
giem. To była jego podstawowa specjalność i nawet 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi

(senator K. Radziwiłł) kilka patentów, zdobywał kolejne tytuły naukowe. 
W 1995 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora 
nauk medycznych. Wśród najważniejszych dziedzin 
jego działalności zawodowo-naukowej znalazły się 
oczywiście przeszczepianie serca i płuc, ale także 
chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia serco-
wego i zatorowości płucnej, kliniczne zastosowanie 
sztucznego serca oraz stworzenie polskiej zastawki 
biologicznej i prototypu sztucznego serca.

W 1991 r. prof. Zbigniew Religa powołał do życia 
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, która zajmuje się 
wdrażaniem do praktyki klinicznej innowacyjnych 
metod leczenia chorób serca, a także działalnością 
naukowo-badawczą oraz prowadzi działalność szko-
leniowo-stypendialną dla polskich i zagranicznych 
kadr medycznych.

Od 1989 r. brał czynny udział w polityce: w latach 
1993–1997 i 2001–2005 był senatorem RP, od 2007 r. 
posłem na Sejm, a w latach 2005–2007 ministrem 
zdrowia.

Prof. Zbigniew Religa zmarł w Warszawie w dniu 
8 marca 2009 r.

W uznaniu zasług był honorowany wieloma za-
szczytami: doktoratami honoris causa licznych uczel-
ni, wieloma odznaczeniami – wśród nich w 2008 r. 
«w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w szczególności na rzecz rozwoju kardio-
chirurgii, za wybitne osiągnięcia w działalności pań-
stwowej i publicznej» także Orderem Orła Białego.

Prof. Zbigniew Religa całym swoim życiem za-
wodowym i politycznym służył chorym. Jako uczony 
pracował nad nowymi metodami leczenia, jako lekarz 
z niespotykaną energią, odwagą i entuzjazmem starał 
się ratować nawet najciężej chorych, jako polityk za-
biegał przede wszystkim o system ochrony zdrowia 
dający lepszą ochronę pacjentom. W swoich działa-
niach skromny i bezpośredni, szanował wszystkich, 
którzy go otaczali, bez względu na ich pozycję, jed-
nocześnie ostro przeciwstawiał się subiektywnym 
i obiektywnym ograniczeniom administracyjnym 
i ludzkim, wykazując się bezkompromisowością 
wobec zła uderzającego w chorych.

Podejmując niniejszą uchwałę, Senat wyraża prze-
konanie, że prof. Zbigniew Religa na zawsze pozo-
stanie we wdzięcznej pamięci licznych przyjaciół 
i współpracowników, a przede wszystkim kolejnych 
pokoleń pacjentów.

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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upoważ-
nionego przedstawiciela wnioskodawców.

uchwały. Tak że w tej chwili pozwolę sobie odczytać 
tę treść.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi.

W dniu 8 marca 2019 r. przypada 10. rocznica 
śmierci prof. Zbigniewa Religi, wielkiego człowieka, 
chirurga, pioniera polskiej transplantacji serca.

Urodził się w dniu 16 grudnia 1938 r. we wsi 
Miedniewice nad Suchą koło Żyrardowa. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w roku 1956 w warszawskim 
Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Limanowskiego, a po 
studiach na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Warszawie, odbyciu stażu podyplomowego i służ-
by wojskowej w 1966 r. rozpoczął pracę w Szpitalu 
Wolskim w Warszawie, gdzie pracował do 1980 r., 
uzyskując specjalizację w dziedzinie chirurgii. W tym 
czasie przebywał także na stypendium w Mercy Medical 
Center na Long Island, a następnie kształcił się w zakre-
sie chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii m.in. w Sinai-
Grace Hospital w Detroit. W latach 1980–1984 praco-
wał w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii 
w Warszawie, a od 1984 r. kierował Katedrą i Kliniką 
Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii 
w Zabrzu. Właśnie tam w dniu 15 listopada 1983 r. kie-
rowany przez niego zespół dokonał pierwszego w Polsce 
udanego przeszczepienia serca. W latach 1989–1991 
kierował Kliniką Kardiochirurgii Centralnego Szpitala 
Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Warszawie. W latach 1996–1999 był rektorem Śląskiej 
Akademii Medycznej. Od 1998 r. pełnił funkcję krajo-
wego specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii. W 1998 r. 
objął stanowisko kierownika II Kliniki Kardiochirurgii, 
a w 2001 r. dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie. 
W tym samym roku przeprowadził pierwszy w Polsce 
zabieg wstrzyknięcia do serca preparatu pobudzającego 
powstawanie nowych naczyń krwionośnych.

Zdobywając szczyty wiedzy i umiejętności zawo-
dowych, zawsze pozostawał czuły na drugiego czło-
wieka. Pod koniec życia tak mówił o swojej rozmowie 
z matką zmarłego dawcy serca, które przeszczepił 
w 1983 r.: «Bardzo smutny był fakt, że trzeba rozwiać 
nadzieje matki, która wierzyła, że syn wyzdrowieje. 
Prawda o jego stanie była dla niej szokiem. To była 
ciężka rozmowa, ale wiele mnie nauczyła. Kobieta 
w końcu zaakceptowała bolesną prawdę i stwierdzi-
ła, że skoro jej dziecko nie żyje, to niech jego serce 
uratuje kogoś innego. Ta decyzja zapadła przez łzy. 
Była smutna i dramatyczna, ale jednocześnie napraw-
dę słuszna. Wzbudziła we mnie optymizm i wiarę 
w człowieka. Sama operacja trwała pięć godzin. Nie 
miałem z nią większych kłopotów»”. Tyle pan prof. 
Zbigniew Religa.

„W ciągu całego życia zawodowego łączył po-
moc chorym z pracą naukową, publikował, opracował 
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(marszałek S. Karczewski) Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 

w dniu wczorajszym. Komisji przewodniczył pan se-
nator Waldemar Sługocki, a rząd reprezentował i od-
powiadał na pytania pan minister Piotr Naimski, któ-
ry jednocześnie… Jego służby dostarczyły materiał 
informacyjny dotyczący projektu Baltic Pipe, który 
wyjaśnił nam wiele różnych szczegółów i był bardzo 
pomocnym materiałem. Była dyskusja. Dotyczyła 
ona przede wszystkim pytań o funkcjonowanie na-
szej sfery energetyki w zakresie gazu ziemnego, gazu 
skroplonego, możliwości i stopnia uniezależnienia się 
od dostaw gazu ze Wschodu po zrealizowaniu oma-
wianych projektów, bilansu energetycznego w zakre-
sie gazu i zapotrzebowania w zakresie gazu. Minister 
opowiedział również o poprzedniej umowie, doty-
czącej podziału spornych wód terytorialnych między 
Polską a Danią. Tak że to było interesujące spotkanie. 
Nikt nie wypowiadał się przeciwko temu projektowi, 
właściwie wręcz odwrotnie. 

I ostatecznie wniosek o przyjęcie ustawy o raty-
fikacji został jednogłośnie poparty przez senatorów. 
Dziękuję bardzo.

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

Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie 

Ministrowie! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni 
Państwo!

W dniu dzisiejszym komisja zajęła się ustawą 
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, 
podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. 
Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na ratyfikację 
umowy w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej 
w Katowicach. O tym już była mowa. Celem usta-
wy jest stworzenie ram prawnych pozwalających na 
przygotowanie i realizację infrastruktury łączącej 
system przesyłu gazu pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a Norweskim Szelfem Kontynentalnym.

W trakcie obrad komisji obecny był minister spraw 
zagranicznych, minister Piotr Wawrzyk. Obecny był 
też pan pełnomocnik rządu do spraw energii, pan 
Piotr Naimski. Panowie w sposób wyczerpujący od-
powiadali na krótkie, techniczne pytania. Nie było 
głosów dezaprobaty dla przedstawionego, obszernie 
wytłumaczonego projektu przesyłu gazu rurociągiem 
podmorskim. Wyjaśnione zostały wszelkie wątpli-

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa 
Religi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów. Wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 1)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniew 
Religi.

Bardzo proszę o podejście panią dr Annę 
Wajszczuk-Religę. Chciałbym wręczyć pani uchwa-
łę Senatu.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę dr Annie Wajszczuk-

Relidze) (Oklaski)
O godzinie 12.00 zapraszam państwa senatorów na 

otwarcie wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, 
polityk”. Uroczystość tę uświetni swoją obecnością pan 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Około godziny 12.30 w sali nr 217 odbędzie 
się spotkanie poświęcone wspomnieniom o prof. 
Zbigniewie Relidze, na które bardzo serdecznie pań-
stwa zapraszam.

Ogłaszam przerwę do godziny 14.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 26  

do godziny 14 minut 30)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej 
w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1105, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1105 A i 1105 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, pana senatora Piotra Wacha, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Czy panowie ministrowie pragną zabrać głos?
Zapraszam, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie bardzo krótko, ponieważ informacja na 

temat projektu była przedstawiana właściwie w 3 ko-
misjach, nie chcę tu zabierać czasu.

Chcę podziękować państwu senatorom za, moż-
na powiedzieć, jednogłośne dotychczas poparcie 
tego projektu. To jest strategiczny dla Polski projekt. 
W 2022 r połączymy gazociągiem szelf norweski 
z Polską i to, wraz z rozbudowanym terminalem do 
odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu, pozwoli 
nam całkowicie zmienić źródła i kierunki dostaw 
tego surowca do Polski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan minister Wawrzyk też chciałby zabrać 

głoś?
Rezygnuje pan.
Pytania do pana ministra.
Zgłaszają się pan senator Jackowski i pan senator 

Augustyn.
Najpierw pan senator Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pogratuluję panu ministrowi skuteczności, bo sły-

szymy o tym projekcie od wielu, wielu lat, ale to w tej 
chwili wchodzi on w gorący okres realizacji. 

Czy pan minister zechciałby przedstawić Wysokiej 
Izbie kilka danych technicznych, tzn. jaki jest łączny 
koszt tego projektu po naszej stronie, Rzeczypospolitej 
Polskiej?

I jaki jest termin realizacji? No, padł tu już termin 
2022 r., ale czy to nastąpi bliżej początku czy końca 
tego roku? 

I dalej: jaki jest przebieg tego rurociągu? Czy 
poza Królestwem Danii mogą jeszcze wystąpić jakieś 
problemy natury traktatowej lub problemy z punktu 
widzenia prawa międzynarodowego, jeżeli chodzi 
o przebieg tej instalacji? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

wości, wszystkie kwestie, co do których obecni na 
posiedzeniu komisji senatorowie mieli zastrzeżenia 
bądź pytania informacyjne.

Komisja jednogłośnie popiera przedstawioną usta-
wę i wnosi do Wysokiej Izby o jej przyjęcie.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Zgłasza się pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
Proszę określić, do którego ze sprawozdawców 

kierowane jest pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Kieruję pytanie do pana senatora Peczkisa.
Panie Senatorze, a czy na posiedzeniu komisji była 

mowa o tym, jak długi odcinek projektowanego ru-
rociągu będzie przechodził przez wody terytorialne 
Królestwa Danii, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
O sprawach technicznych, o liczbie kilometrów nie 

było mowy. Jednak była mowa o pewnej wątpliwości 
czy też pewnym problemie, który istniał do niedawna, 
do czasu wyjaśnienia sporu terytorialnego między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii, odno-
śnie do tzw. szarej strefy w okolicy wyspy Bornholm.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania?
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister energii, peł-
nomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej oraz minister spraw zagranicznych.

Są z nami na sali pan Piotr Naimski, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełno-
mocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej, i pan Piotr Wawrzyk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
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(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Więcej 
niż 2, Panie Senatorze.)

Tak, więcej… Ale mnie szczególnie interesuje 
Nord Stream 1 i Nord Stream 2, jak ta sprawa wy-
gląda… Bo z tej mapki by wynikało, że to przecięcie 
musi… no, geometrycznie rzecz biorąc, wychodząc 
z tego…

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, to jest tak, że ten podmorski od-

cinek Baltic Pipe będzie przecinał 17 różnego rodza-
ju elementów infrastruktury leżącej na dnie Morza 
Bałtyckiego. To są kable energetyczne, to są kable 
telekomunikacyjne, to są także gazociągi. Co do 
gazociągów – na razie leżą na dnie 2, czyli 2 nitki 
pierwszego Nord Stream, i być może będą leżały 2 
następne, a może jedna następna, Nord Stream 2. I te 
wszystkie skrzyżowania podlegają technicznym poro-
zumieniom między właścicielami infrastruktury, tak 
to jest w prawie i w praktyce. Te porozumienia okre-
ślają odpowiedzialność właścicieli jednej i drugiej 
infrastruktury, a w sumie służą temu, by te elemen-
ty mogły być ubezpieczane, dlatego że firmy, które 
ubezpieczają, międzynarodowe firmy, żądają tego 
rodzaju porozumień. I to jest powód, dla którego te 
porozumienia są zawierane, bo w zasadzie można by 
powiedzieć, że nie ma w prawie międzynarodowym 
regulacji, które by tego dotyczyły.

Od strony technicznej nie stanowi to żadnego 
problemu, w praktyce doskonale wiadomo, jak to się 
konstruuje, inżynierowie to wiedzą, to nie jest nawet 
specjalnie kosztowne, a przykłady tego typu rozwią-
zań nawet na Bałtyku są liczne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie pytanie, Panie Senatorze, w tej serii. 

Potem kolejni zgłoszeni.
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
I moje ostatnie pytanie. Czy my mamy już zapew-

nienie strony norweskiej w sprawie długofalowości 
dostaw tego surowca? Jak wygląda sytuacja w tym 
zakresie?

I jeszcze pytanie do pana ministra Wawrzyka, 
reprezentującego Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Ostatnio słyszeliśmy o pewnych napięciach w rela-
cjach polsko-norweskich na tle odwołania polskiego 

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Po pierwsze, jeżeli chodzi o kłopoty czy problemy 

z Królestwem Danii, to odpowiedź brzmi: nie, nie mamy 
kłopotów z Królestwem Danii. Świadczy o tym proce-
dowana dzisiaj przez Wysoką Izbę umowa o ratyfikacji.

Po drugie, jeżeli chodzi o koszt całej inwestycji, to 
mogę powiedzieć tylko ogólnie. Nie przedstawiamy pu-
blicznie przybliżeń, gdyż jesteśmy przed podpisaniem 
umów, przed wyborem wykonawców. Dofinansowanie, 
które projekt uzyskał w ramach programu CEF z Unii 
Europejskiej w wysokości 266 milionów euro to jest 
mniej więcej 30% kosztu, czyli to jest, można by po-
wiedzieć, bardzo dużo. Jednak te 30% podajemy z taką 
dokładnością… No, to plus minus tyle.

Podział kosztów między inwestorów – chodzi 
o polski Gaz-System i duński Energinet – wypada 
mniej więcej po połowie. Tak to się mniej więcej roz-
kłada. Gaz-System buduje gazociąg pod dnem Morza 
Bałtyckiego aż do brzegu duńskiego, a Energinet bu-
duje na duńskim brzegu wielką tłocznię, która jest 
potrzebna, rozbudowuje system na terenie Królestwa 
Danii, a także łączy system duński z norweskim syste-
mem przesyłowym na Morzu Północnym. W tej ostat-
niej sprawie została podpisana i jest już zatwierdzona 
umowa międzyrządowa między Danią i Norwegią.

Jeżeli chodzi o przebieg tej podmorskiej części 
projektu Baltic Pipe, to trasa gazociągu zaczyna się 
w Polsce, na polskim brzegu, prowadzi w stronę wy-
spy Bornholm, przechodzi przez wyłączną strefę eko-
nomiczną polską i duńską, a także częściowo przez 
wody terytorialne duńskie wokół Bornholmu, następ-
nie przez wyłączną strefę ekonomiczną szwedzką 
i wreszcie ponownie wody duńskie przy podejściu 
do Półwyspu Jutlandzkiego.

Jeżeli chodzi o nasze kontakty ze Szwecją, której 
administracja też jest tutaj zaangażowana, to został 
już złożony do odpowiednich szwedzkich urzędów 
wniosek o pozwolenia środowiskowe, a 26 marca, 
czyli w przyszłym tygodniu, będę miał przyjemność 
odwiedzić Sztokholm i rozmawiać ze szwedzkimi 
ministrami na ten temat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator kontynuuje zadawanie pytań. Proszę 

bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, ja już od pana senatora Piechy 

mam tę mapkę, ale z tej mapki jasno wynika, że  
2 rurociągi będą się krzyżowały, to znaczy…
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Panie Ministrze, moje pytanie jest takie: czy są już 
prowadzone rozmowy? Czy są jakieś przedwstępne 
zapewnienia, że ta inwestycja po prostu nie utknie 
w tym miejscu, na przecięciu z gazociągiem? Skoro 
nie regulują tego żadne porozumienia międzynaro-
dowe, to właściwie rzecz zależy od 2 umawiających 
się stron, o ile chcą się umówić. A jak nie chcą, to 
co wtedy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Tak jak powiedziałem, to jest tak, że kwestie 

krzyżowania się infrastruktury to są kwestie 
umowne, regulowane umownie pomiędzy właści-
cielami tej infrastruktury. Właścicielami w tym 
przypadku są z jednej strony Gaz-System, a z dru-
giej strony Nord Stream 1 AG i Nord Stream 2 AG, 
2 odrębne przedsiębiorstwa. Powiedzieć mogę tyle, 
że kontakty między tymi przedsiębiorstwami już 
są.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam 2 pytania techniczne, a 1 pytanie geogra-

ficzne, tak bym powiedział.
Techniczne są takie. Ten gazociąg będzie u nas 

realizowany przez 2,5 roku, od II kwartału 2020 r. do 
końca 2022 r. Czy my zdążymy? Pytam, bo mamy tu 
np. tłocznię budowaną na Bałtyku. Czy myśmy kiedyś 
w ogóle budowali tego typu przedsięwzięcie, łącznie 
z tłocznią na Bałtyku?

Pytanie drugie. Gdzie ten gazociąg będzie wcho-
dził, czy w okolicach Świnoujścia, czy w Niechorzu? 
W Niechorzu, tak jest na jednej z mapek, na razie jest 
chyba tylko plaża. Jak to będziemy potem rozprowa-
dzać? Co tam będzie w Niechorzu?

I trzecie pytanie. Czy w tym porozumieniu jest 
ujęta również rozbudowa tej części na terenie Danii? 
No, jeśli oni tam tego nie rozbudują, to my nic nie 
dostaniemy.

konsula. Czy w ocenie rządu to nie stwarza jakichś 
potencjalnych zagrożeń dla tych dobrych na ogół re-
lacji między oboma naszymi krajami? Dziękuję.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Jeżeli chodzi o zapewnienie dostaw gazu dla Polski 

przez ten nowo budowany gazociąg, to tę kwestię roz-
wiązuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 
PGNiG ma już w tej chwili pokaźny portfel kontrak-
tów na dostawy LNG do Świnoujścia, ale równo-
cześnie – no, tyle chyba mi wolno powiedzieć – jest 
w trakcie rozmów z dostawcami na norweskim szelfie 
północnym. I z tego szelfu te maksymalnie 10 miliar-
dów m3 gazu będzie pochodziło, a także z produkcji 
własnej PGNiG. PGNiG projektuje, że w 2023 r. bę-
dzie w stanie samodzielnie wyprodukować na szelfie, 
wydobyć 2,5 miliarda m3, co już jest znaczącą częścią. 
A jeżeli chodzi o sytuację generalną, to strona norwe-
ska pokazuje długo-, długoterminową perspektywę 
utrzymania wydobycia gazu ziemnego na szelfie. Tak 
że nie ma tu żadnego zagrożenia np. w postaci wy-
czerpywania złóż norweskich na Morzu Północnym.

Jeżeli mogę nieco wyprzedzić to, co powie pan 
minister Wawrzyk, to dodam, że od strony naszych re-
lacji z rządem norweskim, ze stroną norweską w per-
spektywie realizacji Baltic Pipe nie ma żadnych pro-
blemów, a to, co się dzieje równolegle w stosunkach 
między naszymi krajami i co czasem jest kłopotliwe, 
w żadnym wypadku nie wpływa na ten projekt.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Jeśli chodzi o to, co powiedział pan minister na 

posiedzeniu naszej komisji i teraz w odpowiedzi – 
bo gdy kolega zapytał o te trudności przy przecięciu 
z Nord Stream, myślałem, że ja już zrezygnuję z py-
tań – to zamiast rozwiać moje wątpliwości, jeszcze je 
podsyciło. Przecież dobrze wiemy, że Polska należy 
do największych przeciwników budowy Nord Stream 
2. Napięcie w tej sprawie jest duże i to na skalę glo-
balną, Stany Zjednoczone – i nikt nie ma wątpliwości, 
że jest to także stawanie po stronie Polski i polskich 
interesów, a więc jesteśmy w to, chcąc nie chcąc, wpi-
sani – grożą sankcjami. Jest zatem duży spór. Rzecz 
idzie oczywiście też o ogromne pieniądze.

(senator J.M. Jackowski)
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tej tłoczni jest po stronie Gaz-Systemu. Ta umowa 
inwestycyjna między Gaz-Systemem i Energinetem 
zakłada – i to jest odpowiedź na kolejne pytanie pana 
senatora – pewne iunctim, tzn. wykonanie przez oby-
dwu inwestorów, partnerów zadań, które są na nich 
nałożone.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z wielu pańskich stwierdzeń wynika, że to oczy-

wiście nie jest tylko rozwiązanie komercyjne, ale 
i rozwiązanie polityczne dotyczące, powiedzmy, 
bezpieczeństwa. 

Czy nie uważa pan, że zbyt pochopne oświadcze-
nia pan składa – mówię w tej chwili o aspekcie ryn-
kowym – dowodząc, że nie będziemy już korzystać 
z Gazpromu? A co, jeśli się okaże, że gdy już sobie to 
bezpieczeństwo zapewnimy, Gazprom znacznie ob-
niży cenę gazu? Czy to czasem nie przypomina tego 
starego Gierka, który też krzyczał na cały świat, że on 
już czegoś tam nie będzie robił, wobec czego wszyscy 
podwyższyli ceny? A więc jak to będzie wyglądało 
pod względem komercyjnym po roku 2023?

Panie Ministrze, jaka jest rentowność tego roz-
wiązania w porównaniu do ciekłego gazu ze Stanów 
Zjednoczonych? Z takiego zgrubnego bilansu wyni-
ka, że tego gazu będziemy mieli nadmiar po takim 
zwiększeniu bezpieczeństwa. Czy mamy już kontra-
hentów, którzy zechcą ten gaz odbierać, np. w Grupie 
Wyszehradzkiej? Bo ostatnie wiadomości dowodzą, 
że Czesi nie są zainteresowani kupnem tego gazu, 
czy to z pól… Chyba że decyduje komercja, no ale, 
jak wiadomo, umowy są czasem sztywne. A więc jest 
pytanie o zabezpieczenie odbioru tego gazu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, w pana pytaniu pobrzmiewa, 

że tak powiem, problem z poprzedniej epoki. Otóż 
epoka…

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak, bo Gierek tak 
krzyczał, przepraszam…)

Pozwoli pan senator? Kiedy mówię „z poprzedniej 
epoki”, to chodzi mi o epokę, kiedy mieliśmy do czynienia 
z kontraktami długoterminowymi na duże ilości gazu 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Dobrze, w takim razie po kolei.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
To jest tak, że cały projekt Baltic Pipe składa się 

z kilku części. Te części są wyszczególnione w tej 
informacji, którą przekazaliśmy. Z grubsza wygląda 
to tak, że jest odcinek na Morzu Północnym, łączący 
norweski system przesyłowy z Danią, jest odcinek 
na terenie Danii, jest wielka tłocznia – ona nie jest, 
Panie Senatorze, na Bałtyku, ona jest na lądzie, na 
lądzie duńskim – i następnie jest podmorski odcinek 
gazociągu pod Morzem Bałtyckim. Ostatnia część 
to rozbudowany system przesyłowy, dostosowany 
do przyjęcia tych 10 miliardów m3 gazu z północy, 
usytuowany w Polsce, na terenie Polski.

Jeżeli chodzi o terminy, to mogę powiedzieć tyle, 
że dzisiaj z bardzo dużą dokładnością, co do tygodnia, 
dotrzymujemy harmonogramu, który 2,5 roku temu 
został ustalony dla tej całej inwestycji, i mamy na-
dzieję, że tak będzie do samego końca. Tutaj jeszcze 
padło pytanie, co znaczy rok 2022. Przez rok 2022 
rozumiemy 1 października 2022 r. Wtedy zaczyna 
się tzw. rok gazowy. Chodzi o wszystkie kontrakty 
gazowe na następny rok, umowy itd. Dlatego tu jest 
wyznaczona taka bardzo dokładna data.

Jeżeli chodzi o czas przeznaczony na konstrukcję 
części podmorskiej gazociągu, to rzeczywiście jest 
to okres od II kwartału 2020 r. do roku 2022. To są 
2 lata, to są 2 sezony. Teoretycznie taki odcinek – to 
jest odcinek o długości dwustu siedemdziesięciu paru 
kilometrów – można by ułożyć w 3 miesiące. Ten 
zapas czasu jest istotny z uwagi na pogodę i różnego 
rodzaju okoliczności, które mogą się zdarzyć. Naszym 
obowiązkiem jest skończyć tę inwestycję w terminie.

Jeżeli chodzi o wyprowadzenie tego gazocią-
gu na ląd w Polsce, no to również jest to zadanie 
Gaz-Systemu. To się mieści w tej piątej części całej 
inwestycji. Mogę powiedzieć, że choć najbardziej 
spektakularną częścią całego przedsięwzięcia jest 
oczywiście ta część podmorska, przebiegająca pod 
Bałtykiem, to więcej uwagi od inwestora wymaga 
to, co jest do wykonania na lądzie, w Polsce, niż to, 
co wiąże się z odcinkiem podmorskim, który wbrew 
pozorom po okresie przygotowawczym jest już tech-
nicznie dość prosty do wykonania.

Ta duża tłocznia, która jest konieczna w tym ca-
łym systemie, jest budowana przez Energinet, przez 
Duńczyków, przy czym ok. 60% kosztów budowy 
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(pełnomocnik rządu P. Naimski) ze sobą cenowo. Równocześnie będziemy mieli dostawy 
gazu gazociągiem z szelfu norweskiego, czyli będzie 
konkurencja między zwykłym gazem dostarczanym 
z szelfu a gazem skroplonym, co jest dodatkową zaletą 
całego tego mechanizmu i przedsięwzięcia. Będziemy 
mieli możliwość rzeczywistej konkurencji rynkowej, 
jeżeli chodzi o cenę. A Gazprom nie będzie mógł wcho-
dzić z innymi nierynkowymi cenami. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Uzupełnienie, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Nie otrzymałem odpowiedzi na zasadnicze py-

tanie. Dlaczego pan odcina z góry 5 lat, jeśli chodzi 
o ewentualne kolejne kontrakty…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Nie 
odcinam.)

…już w warunkach bezpieczeństwa gazowego? 
A więc będą dostawy ze Stanów, z szelfu. Dlaczego 
pan odcina możliwość tańszego zakupu za pomocą 
dostaw, powiedzmy, z Rosji, choć nie tylko z Rosji? 
Przecież pan podcina możliwości rynkowe polskiej 
gospodarki.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Nie, Panie Senatorze. Ja nie podcinam żadnych 

możliwości rynkowych ani obecnych, ani w przy-
szłości. Jeżeli rynek będzie decydował o tym… Jeżeli 
będą tańsze źródła, to one może będą wykorzystywa-
ne przez odbiorców w Polsce. Ja o tym nie mówię. Ja 
mówię o tym – i bądźmy precyzyjni, Panie Senatorze, 
bo ja staram się być precyzyjny – że po 2022 r. nie 
będzie przedłużenia długoterminowego kontraktu 
z Gazpromem. I już.

(Senator Jan Rulewski: A w przypadku innych 
kontraktów będzie?)

Nie wiadomo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.

z klauzulą take or pay, czyli klauzulą, która faktycznie 
wykluczała skierowanie tego gazu do innych odbiorców. 
Tego typu kontrakt to jest właśnie kontrakt jamalski, który 
kończy się w 2022 r. i którego nie będziemy przedłużali. 
Jeżeli chodzi o kontrakty w nowej epoce, obecnie, to są 
to kontrakty, które nie zawierają tego typu klauzul, ani 
dotyczących miejsca dostawy czy ostatecznego odbior-
cy, ani dotyczących obowiązku odbierania zamówione-
go gazu. W związku z tym tutaj z nadmiarem czy tzw. 
przekontraktowaniem – a to jest właśnie sformułowanie 
z poprzedniej epoki – nie ma żadnego problemu.

Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie Polski na gaz, to 
powiem na ten temat 2 słowa. W tym roku zapotrzebo-
wanie to jest około 18 miliardów m3 gazu i ono rośnie, 
ono dość stabilnie, ale dość wyraźnie i szybko rośnie. 
Przewidujemy, że w roku 2023, 2024 zapotrzebowanie 
będzie na poziomie może 22… Zobaczymy, w każdym 
razie to będzie w okolicach 21 miliardów m3. Jeżeli 
policzymy to, co w wyniku ukończenia prowadzo-
nych obecnie inwestycji będziemy mogli wykorzystać 
w roku 2023, to zobaczymy, że będzie 10 miliardów 
m3 z gazociągu z Morza Północnego i 7,5 miliarda m3 
z gazoportu w Świnoujściu, który rozbudowujemy, 
a także że utrzymamy 4,5 miliarda m3, bo taka jest pro-
jekcja dotycząca utrzymania wydobycia krajowego… 
To będzie się bilansowało z zapotrzebowaniem Polski. 
Ponieważ budujemy także interkonektory z sąsiadami, 
czyli połączenia systemowe, ze Słowacją, z Litwą, pla-
nujemy je budować z Ukrainą i z Czechami, to gdy bę-
dziemy mieli zamiar – a mamy go – umożliwić naszym 
sąsiadom dostęp do gazu poprzez polską sieć przesy-
łową… To w zasadzie prowadzi nas do decyzji, która 
już jest podjęta, tzn. takiej, że w dalszej perspektywie 
będziemy budowali pływający terminal do odbioru 
skroplonego gazu w Gdańsku. Tak że z tej strony nie 
ma żadnego zagrożenia.

Nie ma też zagrożenia ze strony rynkowej. To jest tak, 
że kiedy te możliwości dostaw od różnych dostawców, 
z różnych źródeł będą zabezpieczone, będą zapewnione, 
to gaz w Polsce będzie miał europejską cenę rynkową. 
Oczywiście Gazprom sprzedaje swój gaz w Europie, 
poza Polską i innymi krajami, które są monopolistycznie 
uzależnione, rynkowo, bo musi tam konkurować z ga-
zem dostarczanym z Norwegii czy z Afryki Północnej. 
Kiedy ukończymy nasze inwestycje, to będziemy w do-
kładnie takiej samej sytuacji jak reszta Europy, w związ-
ku z tym o cenie gazu w Polsce, z dowolnego kierunku, 
będzie decydował po prostu rynek. Konkurencję ryn-
kową w Polsce będziemy mieli dodatkowo zapewnioną 
właśnie poprzez dostawy skroplonego gazu, i to nie tylko 
ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że mamy długo-
terminowe kontrakty z Katarem, mamy teraz kontrakty 
ze Stanami Zjednoczonymi, a są jeszcze możliwości 
innych dostaw. Zatem będą to różne źródła konkurujące 
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Chciałbym zapytać o następującą kwestię. Obecnie 
na szelfie w złożach norweskich mamy ok. 500 mi-
lionów m3…

(Senator Jan Rulewski: Miliardów.)
Tak? No, ja przynajmniej taką mam informację.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Miliardów.)

500 miliardów?
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Tak, to 
są miliardy, Panie Senatorze. 500 miliardów.)

(Senator Jan Maria Jackowski: To jest zaniżona 
ocena.)

Nie, ja mówię o naszych… Nie, przepraszam bar-
dzo.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 
skończyć…)

Nie, przepraszam bardzo. Ja nie mówię o tym, ile 
w ogóle jest, tylko o tym, że nasze licencje, które tam 
mamy, są na ok. 500 milionów m3. Do 2022 r. – z tego, 
co wiem, ale oczywiście może pan mnie wyprowa-
dzić z błędu, jeżeli się mylę – możemy osiągnąć ok. 
2,5 miliarda. Przepustowość jest 10 miliardów. 

Chciałbym wiedzieć, czym wypełnimy pozostałe 
7,5 miliarda? Skąd będzie pochodził ten gaz? A je-
żeli jest taka przepustowość, to czy państwo liczycie 
ewentualny zwrot tej inwestycji od przepustowości 
10 miliardów rocznie czy od 2,5 miliarda, które do-
celowo w roku 2022 – z tego, co wiem – będą dla 
nas osiągalne z naszych zasobów, które ewentualnie 
możemy mieć na tym szelfie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Może powiem tak: test rynkowy dla całej tej in-

westycji był przeprowadzany zarówno w Polsce, jak 
i w Danii. I test rynkowy wypadł dla jednej i drugiej 
części pozytywnie. To tyle. Nie chcę wnikać, że tak 
powiem, w strukturę testu rynkowego, ale tak jest.

Jeżeli chodzi o zapewnienie czy o zakupy… Skąd 
ten gaz? Oczywiście gaz będzie zakontraktowany 
tym razem przez PGNiG w procedurze, która nazywa 
się open season, czyli w procedurze zabezpieczania 
sobie przepustowości koniecznej w przesyle w nowo 
budowanej infrastrukturze. Otóż PGNiG zapewnił to 
sobie i zapłacił za to. W tej chwili jest to już podpisany 
i obowiązujący kontrakt, notabene 15-letni, dlate-
go że tego typu kontrakty są dopuszczalne w Unii 

Ja również przychylam się do pozytywnych re-
cenzji, jeśli chodzi o tę ustawę. Na pewno będę za 
nią głosował.

Chciałbym o coś zapytać, bo mam informacje, 
które pojawiły się na stronie projektu Baltic Pipe… 
Przeczytam: „Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt 
infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego ko-
rytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja 
umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński 
i polski, a także do użytkowników końcowych w są-
siednich krajach”. Chciałbym zapytać właśnie o to, czy 
w założeniu inne kraje również mają skorzystać z prze-
syłu gazu w ramach projektu Baltic Pipe. Czy będą inni 
beneficjenci? Czy wiemy teraz o jakimś zainteresowaniu 
w tym zakresie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Budujemy możliwości takiej sytuacji. Elementem 

istotnym, strategicznym, jeśli chodzi o stworzenie 
możliwości przesyłu gazu z północnej Polski przez 
Polskę, Słowację, na Węgry i ewentualnie dalej, do 
odbiorców, którzy będą tego chcieli, jest odcinek, 
który budujemy między Polską a Słowacją, między 
Strachociną i Veľkými Kapušanmi. To jest gazociąg, 
który zostanie ukończony w 2021 r. – on już jest w tej 
chwili w konstrukcji, w budowie – i będzie miał prze-
pustowość 5–6 miliardów m3 rocznie. To jest tyle 
czy właściwie nawet troszkę więcej niż roczne zapo-
trzebowanie Słowacji na gaz. O tym, czy odbiorcy 
na Słowacji będą tym zainteresowani, czy odbior-
cy na Węgrzech – a interkonektor między Słowacją 
i Węgrami już istnieje – będą tym zainteresowani, 
zdecyduje, jak mówiliśmy, rynek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Zanim zadam pytanie, to powiem 1 słowo à propos 

ostatnich zdań pana ministra. Nie tylko rynek o tym 
decyduje, lecz również polityka, a Węgry Orbána 
w przypadku międzynarodowych projektów raczej 
nie współpracują z Europą, tylko bardziej z Rosją, 
tak że dziwi mnie pana ostatnie stwierdzenie.

(senator A. Szwed)
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(pełnomocnik rządu P. Naimski) się na to nie poważył przez 40 lat – 80% spornego te-
rytorium ekonomicznego. Chciałbym wiedzieć, jakie 
ewentualnie jeszcze w tym porozumieniu były dodat-
kowe ustępstwa – jeżeli były – w stosunku do Danii. 
I chciałbym jednak usłyszeć jakiekolwiek cyfry, ponie-
waż pan minister operuje pewnymi słowami, dla mnie 
słowami wytrychami, na bardzo wysokim poziomie 
ogólności, a my mówimy o bardzo poważnej inwestycji, 
której szczegóły senatorowie Rzeczypospolitej mogą 
znać, jak rozumiem, w trochę większym przybliżeniu 
niż przybliżenie, które pan nam zrobił.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, najpierw kilka sprostowań.
Zacznijmy może od 80% terytorium ekonomicz-

nego oddanego Danii. Otóż to jest nieporozumie-
nie, Panie Senatorze, które pragnę wyjaśnić Izbie 
i panu. Zwykle w takiej sytuacji, z jaką mamy do 
czynienia pomiędzy duńskim Bornholmem a pol-
skim Wybrzeżem, dzieli się obszary wyłącznych stref 
ekonomicznych za pomocą tzw. mediany, czyli to jest 
podział pośrodku, geograficzny, w takiej samej odle-
głości od jednego i drugiego brzegu. Rzeczywiście 
pewnie ze 40 lat temu, może trzydzieści parę lat temu 
strona duńska wystąpiła ze stanowiskiem, że ta me-
diana oznacza to, co oni muszą dostać. Pan mini-
ster Wawrzyk kiwa głową, ale ja zaraz się poprawię. 
Obszarem spornym pomiędzy Danią i Polską stał się 
czy był obszar pomiędzy medianą, czyli środkiem, 
a granicą wód terytorialnych Danii po stronie duń-
skiej. Czyli gdyby to sobie wyobrazić, to obszarem 
spornym był obszar pomiędzy środkiem a duńskim 
brzegiem, a właściwie granicą wód terytorialnych. 
Ten obszar był przedmiotem negocjacji. Z tego ob-
szaru 20% zostało przyznane stronie polskiej, a 80% 
zostało przyznane stronie duńskiej. To oznacza, że po 
stronie polskiej jest pierwotne 50% plus 20% obszaru 
spornego. Czyli to oznacza, że mamy 60% całego 
obszaru, a Duńczycy 40%. I taka jest rzeczywistość. 
Tak że nieprawdziwe są te pogłoski, które się szerzą 
w publicznym obiegu interpretacyjnym.

Jeżeli chodzi o cyfry, Panie Senatorze, to są to 
informacje handlowe, a informacji handlowych ja po 
prostu nie jestem ani władny, ani w stanie udzielać 
publicznie. To jest pierwsza sprawa, ale też i wyja-
śnienie. Otóż chcę panu senatorowi powiedzieć, że 
w chwili obecnej nie ma kontraktu PGNiG na dostawy 
gazu budowanym gazociągiem, w związku z czym 

Europejskiej. Czyli jest to długoterminowy kontrakt. 
I ten kontrakt pokrywa… no, nie chcę tutaj podawać 
dokładnych liczb, ale pokrywa większość czy znaczną 
część dostępnej przepustowości. I to złożenie, czyli 
zabezpieczenie sobie przepustowości przez PGNiG, 
oczywiście jest z punktu widzenia spółki PGNiG 
ważnym elementem. Bo jeżeli te pieniądze, które 
już wydał i które będzie wydawał sukcesywnie na 
utrzymanie tej przepustowości, mają być wydane 
korzystnie dla spółki, to oczywiście te możliwości 
muszą być wykorzystywane. To jest jasne.

Pytanie pana senatora rozumiem trochę inaczej: 
chodzi o to, czy na szelfie norweskim ten gaz jest do-
stępny i czy on będzie dostępny, prawda? Otóż on jest 
dostępny i będzie dostępny. I wszelkie, że tak powiem, 
prognozy w sprawie produkcji czy wydobycia gazu na 
norweskim szelfie sprawiają, że jesteśmy po zupełnie 
bezpiecznej stronie. Przy tym, jak mówię, w nowej 
epoce sytuacja w tej chwili jest taka, że raczej się od-
chodzi od długoterminowych kontraktów. Raczej to są 
średnioterminowe kontrakty zakupowe, jeżeli chodzi 
o gaz, i to zróżnicowane. To znaczy, nie ma 1 dużego 
kontraktu, tylko dla uzyskania elastyczności tych kon-
traktów jest więcej. Tworzy się pewien portfel zamó-
wień czy kontraktów. Tutaj nie widzimy problemów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej sygnalizuje, że chce uzupełnić.
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, pytam w uzupełnieniu: czy nie 

mógłbym jednak usłyszeć trochę więcej szczegółów 
i cyfr?

(Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Nie.)

„Poprzednia epoka” to jest piękne wyrażenie, 
ono jest stygmatyzujące i bardzo politycznie nośne. 
Ale my mówimy tutaj o gospodarce, o cyfrach. Jest 
decyzja, jak rozumiem poparta naszym bezpieczeń-
stwem, niezależnością energetyczną, o zakupie gazu, 
który jest na dzień dzisiejszy znacznie droższy niż 
ten, który…

(Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: To nie-
prawda.)

Myślę, że łatwo jest zweryfikować, czy jest droż-
szy…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Łatwo.)

Łatwo jest zweryfikować. Z informacji, które ja po-
siadam, wynika, że jest znacznie droższy. Mamy bardzo 
dużą i bardzo drogą inwestycję. Oddaliśmy Danii – nikt 
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(pełnomocnik rządu P. Naimski) Steam 2 Polska bardzo szczęśliwie potrafiła w róż-
ny sposób blokować Rosjan i przedłużać inwestycję. 
Chciałbym wiedzieć, czy jesteście państwo przygoto-
wani na kontrdziałania Rosjan i czy jesteście pewni, 
że do 2022 r. doprowadzicie tę inwestycję do końca. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Zacznę od tego, że jesteśmy pewni, Panie 

Senatorze.
Przepraszam bardzo państwa senatorów, czy może 

ktoś z państwa ma tę krótką prezentację? Czy mogę 
prosić o udostępnienie jej panu senatorowi Pociejowi? 
To będzie prostsze.

(Senator Jan Dobrzyński: Proszę, Panie Senatorze, 
tam jest wszystko.)

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować, Panie Ministrze.)
Tam są daty, Panie Senatorze, i te daty są wiążące.
Jeżeli chodzi o pozwolenia środowiskowe, to ra-

porty środowiskowe zostały ukończone. Wnioski zo-
stały złożone w tym miesiącu, czyli w marcu, i są roz-
patrywane przez organy administracyjne w Szwecji, 
w Polsce i w Danii. Nie ma żadnych przesłanek, by 
sądzić, że w przewidzianych terminach nie zosta-
nie to ukończone. Oczywiście warunki uzyskania 
pozwolenia na budowę są w różnych krajach różne, 
np. w Danii pozwolenie środowiskowe jest równo-
znaczne z pozwoleniem na budowę, jest to zintegro-
wane, a gdzie indziej tak nie jest. My oczywiście 
musimy się dostosować do lokalnych regulacji, ale 
ostatecznie harmonogram przewiduje konkretne daty. 
Rozpoczęcie konstrukcji części podmorskiej zapla-
nowano na II kwartał 2020 r. Jest to harmonogram, 
który, tak jak powiedziałem, jest w całości dotrzymy-
wany, jest realizowany bez żadnych opóźnień. Śmiem 
twierdzić, że w przyszłości też będziemy w stanie 
dotrzymać terminów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pyta pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam podobne obawy jak pan 

senator Pociej. Na pewno założenia rządu Prawa 

w ogóle trudno jest mówić o relacji ceny tego gazu do 
ceny czegokolwiek innego, np. ceny gazu rosyjskiego.

Jeżeli chodzi o kontrakty na dostawy LNG, w tej 
chwili amerykańskiego LNG, to ostrożnie rzecz uj-
mując… Członkowie zarządu PGNiG mówią, że to 
jest powyżej 20%, może do 30% mniej niż obecna 
cena gazu rosyjskiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jeszcze pan senator Pociej, po raz trzeci w tej serii.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję.
Panie Ministrze, oczywiście nikt nie lubi się 

mylić. Jeżeli ja się mylę, to jest mi bardzo przykro. 
Chciałbym tylko powiedzieć, że nie tak dawno mie-
liśmy w tej Izbie debatę na temat umowy z Danią, nie 
tej, o której w tej chwili mówimy. Chodzi o to, że już 
wcześniej mówiliśmy tutaj o dylatacji. I akurat tak się 
złożyło, że na ten temat wypowiadał się przedstawi-
ciel rządu, który w ten sposób określił tę proporcję. 
Są to 2 różne informacje.

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Ja myślę, 
Panie Senatorze, że będzie tu za chwilę wymiana zdań 
między panem i panem ministrem Wawrzykiem.)

Jest to możliwe, Panie Ministrze. Ja się opieram 
na zdaniu zaprezentowanym przez innego przedsta-
wiciela rządu.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już pan 
senator wyjaśni. Teraz pytanie zadaje… Pan senator 
już skończył zadawać pytanie?)

Nie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: No to bardzo 

proszę.)
Chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział 

przed chwilą.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To ostatnie 

pytanie w tej serii.)
Moje pytanie dotyczy daty 2022 r. Jeżeli dobrze 

pamiętam, chodzi o październik bądź listopad.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 1 paź-
dziernika.)

1 października. Chciałbym wiedzieć, jakie decy-
zje inwestycyjne zostały do tej pory podjęte, czy jest 
pozwolenie środowiskowe, czy jest pozwolenie na bu-
dowę, na jakim to wszystko jest etapie i czy absolutnie 
możemy być pewni i spokojni, że do 1 października 
2022 r. ta inwestycja zostanie dokończona, zwłaszcza 
jeśli weźmiemy pod uwagę, że w przypadku Nord 



18

75. posiedzenie Senatu w dniu 20 marca 2019 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii  
w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r

niektórzy z państwa pewnie to wiedzą – już trzeci 
raz, że tak powiem, realizuje podobny projekt. Dwa 
razy się to nie udało. Za pierwszym razem po prostu 
doszedł do władzy SLD, który rozmontował wszyst-
ko, co było już gotowe; to był 2001 r. W obecnym 
przypadku jest tak, że, jak mówię, śmiem twierdzić, 
że jesteśmy na bardzo dobrej drodze do ukończenia 
tej inwestycji, ukończenia jej w roku 2022. Ja mogę 
tutaj tylko tyle powiedzieć, że Polska się zmieniła, 
przez 25 lat Polska się zmieniła. Miarą zmiany i głę-
bokości transformacji politycznej w Polsce jest m.in. 
to, że w 2001 r. doszła do władzy postkomunistyczna 
partia, która rozmontowała ten kontrakt, i tej partii 
w Sejmie dzisiaj nie ma. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Tak, to dobrze, Panie Ministrze, że tej partii nie 
ma, podzielam pańskie zdanie. Tylko że również na-
sza ekipa – pan też w tym, o ile wiem, uczestniczył, 
chociażby sentymentalnie – AWS, nie podpisała kon-
traktu z Danią, a starała się, były dwie wizyty premie-
ra Buzka… Inne względy zadecydowały…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Owszem… Panie Senatorze, pan się myli…)

Dobrze, ale to zostawmy, bo to nie jest przecież…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: …pan 
się myli fundamentalnie…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Ministrze, przepraszam…)

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Profesora 
Buzka proszę o to spytać.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 
Rulewski teraz zadaje pytanie…)

Był, nie załatwił kontraktu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o py-

tanie.)
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Załatwił.)
Nie, no, nie było kontraktu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Bo przy-
szedł Miller i to wywalił.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę o pytanie, dyskusja będzie póź-
niej…)

i Sprawiedliwości, formacji politycznej, jeśli chodzi 
o korzystanie z różnych źródeł dostaw gazu, są ważne 
i niezbędne, tylko że o tym mówiło się wiele, wiele lat. 
Ja twierdzę, Panie Ministrze, że w tej sprawie, jeśli 
chodzi o tzw. sprawę duńską i jeśli chodzi o gaz nor-
weski, PGNiG działa wyjątkowo opieszale. Dobrze by 
było, gdybyśmy zakończyli tego typu inwestycje albo 
doprowadzili do takiego stanu, żeby po wyborach 
jesiennych tego roku nikt nie mógł tego zatrzymać.

To, co mówił pan Pociej, jeśli chodzi o działania 
np. rosyjskie lub też różnego rodzaju strefy wpływów, 
jest bardzo ważne, trzeba brać pod uwagę, że jakieś 
utrudnienia mogą występować zakulisowo, o czym 
pan, Panie Ministrze, na pewno doskonale wie. Stąd 
więc ten mój zarzut o opieszałość działania PGNiG 
w tych 2 sprawach. Ja nawet zauważyłem taką sy-
tuację, że jak gdzieś tam wokół jest jakieś zamie-
szanie w prasie, jakiś atak na PGNiG, to zaraz się 
pojawia prezes i mówi się o gazie norweskim, mówi 
się o Danii. Jestem przekonany, że pewne działania 
można było przyspieszyć. Oczywiście to nie jest za-
rzut bezpośrednio do pana, Panie Ministrze, ale jed-
nak pan w jakiejś części też z PGNiG współpracuje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! 
Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ewentual-

ne zastrzeżenia co do harmonogramu tej inwestycji, 
to one powinny być kierowane do mnie i do Gaz-
Systemu, czy do Gaz-Systemu i do mnie, a nie do 
PGNiG. Ja nie nadzoruję PGNiG, ja nadzoruję Gaz-
System. PGNiG jest tutaj, jak to się mówi w slangu 
gazowym, shipperem, czyli dostawcą gazu, podpisuje 
kontrakty, PGNiG jest po stronie, że tak powiem, kon-
sumenta infrastruktury i wykonuje swoje obowiązki, 
tak mogę powiedzieć.

Jeżeli chodzi natomiast o harmonogram, który 
założyliśmy i który jest dotrzymywany, inwestycja 
się toczy według niego, to muszę powiedzieć panu 
senatorowi z żalem, że tego się skrócić nie dało. My 
przystąpiliśmy do tego 3 i 1/2 roku temu, zaraz po 
wyborach, no i pewien czas, choć nie bardzo długi, 
musieliśmy poświęcić na to, żeby przekonać naszych 
obecnych partnerów w Danii i Norwegii o tym, że 
strona polska tym razem podchodzi do kwestii po-
ważnie. Ja jestem akurat tym człowiekiem, który – 

(senator J. Dobrzyński)
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(senator J. Rulewski) Najpierw niech pan mnie pozwoli powiedzieć, 
a potem pan będzie mówił. Proszę pana, żeby pan 
teraz ograniczył się do pytań, a polemiki proszę zo-
stawić na dyskusję. Bardzo proszę o pytania.

Senator Jan Rulewski:
Było pytanie, Panie Ministrze, nie prośba o ko-

mentarz…
(Głos z sali: Mikrofon, mikrofon.)
Pytanie było o to, dlaczego wielkie koncerny, od 

których zależy pomyślność Europy, w tym Polski, 
nie boją się blokad rosyjskich i dlaczego Polska nie 
miałaby przystąpić do tych spółek, zwiększając swoje 
bezpieczeństwo.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Wielkie koncerny europejskie, Panie Senatorze, 

mają absolutnie zdywersyfikowany – użyję tego słowa 
specjalnie: zdywersyfikowany – portfel kontraktowy. 
I mają dywersyfikację także, jeżeli chodzi o kierunki 
dostaw i możliwości infrastrukturalne dostaw tego gazu. 
W związku z tym wielkie koncerny europejskie mają 
możliwość sprowadzania i kupowania gazu z szelfu 
norweskiego, z Afryki Północnej, jako gazu skroplone-
go… No, mówiąc krótko, mają wszelkie możliwości. My 
w Polsce, Panie Senatorze, do roku 2022 nie będziemy 
jeszcze mieli tego rodzaju możliwości. I to jest istotne 
ograniczenie Polski, które powoduje, że kilka lat temu 
jeden z wiceprezesów Gazpromu był łaskaw publicznie 
powiedzieć, że Polsce można podyktować dowolną cenę 
gazu, dlatego że Polska nie ma żadnej alternatywy.

(Senator Jan Dobrzyński: Święta prawda.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Ja po tym, co tutaj słyszę z tamtej strony sali, zaczy-
nam się coraz bardziej obawiać skutków ewentual-
nego pytania.

(Senator Jan Dobrzyński: To jest to, o czym mó-
wiłem, Panie Senatorze…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę nie przeszkadzać.)

Pytanie jest takie: czy my po realizacji tego kontrak-
tu będziemy zabezpieczeni, jeśli chodzi o dywersyfika-
cję źródeł? Czy nie będziemy musieli jeszcze otwierać 
jakiejś następnej bramki, następnej możliwości?

Panie Ministrze, nie chcę z panem polemizować…
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Szkoda…)

Kadencja premiera Buzka trwała 4 lata, nie dało 
się zrealizować…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 
polemizować, proszę zadać pytanie. Czy ma pan py-
tanie?)

Moje pytanie rzeczywiście…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze, mi-

krofon.)
Proszę pana, czy to nie jest tak, że państwo, rząd 

PiS, absolutyzują pojęcie bezpieczeństwa…
(Głos z sali: Mikrofon.)
…czyli jest to kwestia polityczna? Zważywszy 

na fakt, co jest zarzutem wobec polskiego rządu, że 
firmy, które zawierają kontrakty w zakresie odbio-
ru i budowy, to są firmy państwowe… Wobec tego 
oczywiście, gdyby Rosja uderzyła w nas, to byłoby to 
uderzenie w państwo. Tymczasem największe koncer-
ny europejskie, w tym największe światowe, nie boją 
się Rosjan. A może należałoby się dopisać do nich? 
I wtedy nie należałoby się bać. Skąd ta taka secesjo-
nistyczna polityka, z boku Europy? Tej Europy, od 
której powodzenia, od powodzenia Gasunie i jeszcze 
innych, zależy powodzenie Polski.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja, słysząc 

pana, zaczynam się bać.
(Senator Jan Rulewski: Pan ucieka…)
Zaczynam się bać, dlatego że gdyby pana pogląd 

by kiedykolwiek zwyciężył politycznie w Polsce, to 
Polska zostałaby na dziesięciolecia uwiązana do Rosji, 
jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje…
(Senator Jan Rulewski: W ogóle nie otrzymałem 

odpowiedzi, tylko padł komentarz, bardzo obraźliwy.)
Panie Senatorze, prośba jest taka, żeby pan mi 

pozwolił powiedzieć…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
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(senator J. Czerwiński) tu już mówiłem, uzyskał znaczące dofinansowanie ze 
strony Unii Europejskiej, co też jest wyrazem popar-
cia dla tego projektu. To jest dofinansowanie, które 
jest o tyle istotne, że jest skierowane także na samą 
konstrukcję, samą budowę tej trasy, a nie tylko na 
jej projektowanie. To jest dość unikalne działanie 
instrumentu CEF.

W zasadzie tyle mogę powiedzieć. Oczywiście 
możemy tu mnożyć znaki zapytania. Powiem tak: 
i po stronie inwestora, i po stronie rządu jest peł-
na świadomość szeregu ryzyk związanych z tak 
wielką inwestycją, także ryzyka politycznego. To 
trzeba brać pod uwagę. Ale równocześnie chciał-
bym powiedzieć, że właścicielom infrastruktury, 
tak to określę, z którymi nasi inwestorzy będą 
musieli się porozumieć, także zależy na tych po-
rozumieniach.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę. Kolejny…
(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku…)
To już ostatnie, tak?
(Senator Aleksander Szwed: Tak, ostatnie.)
(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze…)
Proszę.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Na 

stronie Baltic Pipe Project jest informacja, że projekt 
będzie przebiegał przez terytoria 3 krajów, Danii, 
Szwecji oraz Polski, a przesył gazu rozpocznie się 
w październiku 2022 r. 

I chciałbym zapytać o Szwecję. Jak wyglądają 
uzgodnienia ze Szwecją? Czy mamy już umowę? Jaka 
część gazociągu będzie przebiegała przez Szwecję?

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Od strony Szwecji gazociąg będzie przechodził 
przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną. To 
oznacza, że w jurysdykcji szwedzkiej pozostaje 
wydanie pozwoleń, począwszy od pozwolenia śro-
dowiskowego. Jak wspomniałem, wniosek o po-
zwolenie środowiskowe został złożony w Szwecji, 
w Królestwie Szwecji. Nie przewidujemy kłopotów 
ze strony szwedzkiej. Z punktu widzenia interesów 
Szwecji nie widać tutaj zagrożeń.

Poza tym: czy ta realizacja kontraktu zapewni nam 
po prostu kupowanie gazu po cenach, no, nazwałbym 
to, detalicznych, czyli po cenach takich handlowych…

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Rynkowych.)

Rynkowych, a nie… No, czy wyrwanie się z tego 
dyktatu… Może to są pytania oczywiste, ale chyba 
trzeba na te pytania odpowiedzieć.

I czy jest możliwe zablokowanie tego kontrak-
tu przez niechętny temu rząd po – nie daj Boże 
– zmianie władzy? Czy nadal są jakieś kary umow-
ne, które musielibyśmy płacić, gdybyśmy to – jak 
mówię, nie daj Boże – zablokowali? I czy to by 
było ewentualnie zniechęcające do takiej blokady, 
czyli powtórnego zerwania, jak to było za czasów 
komunistycznych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Ja może zacznę od tego, że traktuję te pytania – z ca-
łym szacunkiem dla panów senatorów zadających te 
pytania – jako pewnego rodzaju ćwiczenie. A równo-
cześnie dziękuję, no, można powiedzieć, wszystkim, 
którzy do tej pory zarówno w Sejmie, jak i w Senacie 
na wszystkie dostępne sposoby wspierali i wspierają 
ten projekt. Tak się składa, że w przypadku głoso-
wań, które dotyczą tego projektu bezpośrednio bądź 
pośrednio, mamy taką sytuację, że są to głosowania 
bez głosów sprzeciwu, i za to po prostu dziękuję.

Jeżeli chodzi o zapisy umowy inwestycyjnej, bo 
o to pyta pan senator Czerwiński, o to, czy tam są 
jakieś kary za niedotrzymanie tej umowy bądź odej-
ście od tej umowy, to odpowiadam, że tak, ta umowa 
przewiduje kary. One są stopniowalne, wraz z upły-
wem czasu są coraz większe, a w wypadku, gdyby 
z jakichś względów jedna ze stron chciała odstąpić od 
projektu, to rzeczywiście byłoby to bolesne.

Równocześnie chcę powiedzieć, że ten projekt jest 
zakorzeniony nie tylko w inicjatywie polskiego rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, ale jest też oparty o decyzję 
rządu Królestwa Danii, a także cieszy się pełnym 
poparciem Komisji Europejskiej, która ten projekt 
uznaje za ważny dla bezpieczeństwa europejskiego. 
Ten projekt jest nie tylko na liście projektów ważnych, 
tzw. liście PCI Unii Europejskiej, ale ten projekt, jak 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to zapewne będzie… Tutaj je-

stem, tutaj, Panie Ministrze!
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: A, tak, 
tak.)

Zapewne będzie to, o co pan kolejny raz apeluje, 
bo przecież dyskusja na posiedzeniu naszej komisji, 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
świadczyła o tym, że na pewno będziemy wszyscy 
głosować tak, jak pan mówił, apelując. A więc pyta-
nia bardzo często są tylko wyrazem troski i niczym 
poza tym.

Ja chciałbym zadać pytanie być może – przepra-
szam za to – za szczegółowe: czy w wykonawstwie, 
czyli w tym konsorcjum budowlanym, które będzie 
wykonywać tę inwestycję, my bierzemy udział mery-
torycznie? Czy będą to robić tylko firmy zachodnie?

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, odpowiedź na to pytanie ma kilka 

elementów, dlatego że nie ma jednego wykonawcy na 
całej długości. To jest tak, że w części lądowej – o, 
tak to powiem – w olbrzymim stopniu czy właściwie 
wyłącznie będą pracować, tak w tej chwili mogę po-
wiedzieć, podmioty polskie. A jeżeli chodzi o część 
podmorską, to my nie mamy firm z doświadczeniem 
w układaniu gazociągów podmorskich. Na świecie 
takich firm, wyspecjalizowanych, jest dosłownie 
policzalna ilość. I mogę powiedzieć, że większość 
znaczących firm, znaczących w sensie globalnym, 
na pierwsze zapytanie wysunięte przez inwestora, 
czyli Gaz-System, zgłosiło swoją chęć do wzięcia 
ewentualnie udziału w tej inwestycji.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-
kuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma już chyba więcej…
A, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja przypominam, Panie Marszałku, że zadałem 

pytanie skierowane do pana ministra spraw zagra-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Sam pan powiedział, Panie Ministrze, że spra-
wa jest skomplikowana. Ale na pewno od stro-
ny polskiej polityki w tym zakresie jest bardziej 
skomplikowana, dlatego że – w tym tkwi również 
pytanie – zostaliśmy osamotnieni w blokowaniu 
Nord Stream 2, jak i poprzednio w przypadku Nord 
Stream 1. Dziś tylko z Litwą występujemy jako 
blokujący tę inwestycję.

Pytanie jest takie: dlaczego pozostałe państwa 
Unii, zresztą mające, powiedzmy, zróżnicowany 
stosunek do Gazpromu, do Rosji, jednak wyraziły 
zgodę? Czy jest prawdą, że zadecydował o tym interes 
ekonomiczny tych wszystkich krajów europejskich? 
Bo mówię o Unii Europejskiej.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Senatorze, to jest kwestia, o której pewnie 
można by było długo dyskutować. I jest to kwestia 
związana, jak pan senator zapewne doskonale wie, 
z nowelizacją tzw. dyrektywy gazowej, która właśnie 
w tej chwili jest przeprowadzana w Unii Europejskiej. 
Dyskusje na temat kształtu tej nowelizacji były długie 
i burzliwe. Ostatecznie został przyjęty kompromis za-
proponowany przez Francję i przyjęty przez Niemcy 
– kompromis, który przewiduje, że na terytorialnej 
niemieckiej części Bałtyku przebieg gazociągu Nord 
Stream 2 będzie objęty trzecim pakietem energetycz-
nym europejskim, a cała reszta będzie podlegała umo-
wie między stroną niemiecką i stroną rosyjską. To 
jest, można powiedzieć, daleko idący kompromis. My 
podtrzymujemy oczywiste polskie stanowisko, że cała 
ta inwestycja jest wbrew polskiemu interesowi. No, ale 
to jest sytuacja, w której, jak się okazuje, większość 
krajów członkowskich Unii Europejskiej uznała, że 
bardziej pożądany jest ten kompromis niż rzeczywiste 
próby zablokowania tej inwestycji. Pozostaje mi tylko 
powiedzieć, że ta inwestycja rosyjsko-niemiecka ma 
wymiar w oczywisty sposób polityczny, a polityka 
wyrażana w ten sposób to jest polityka, która godzi 
w solidarność sojuszniczą w Europie, nie tylko na 
płaszczyźnie Unii Europejskiej, ale także na płasz-
czyźnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest sianie 
niezgody pomiędzy sojusznikami. I w tym sensie 
mogę z ubolewaniem powiedzieć, że to jest sukces 
polityki rosyjskiej.
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Powiem tak. Nie ma znaczenia, jakie są zdania 

innych krajów, gdy chodzi o polski interes narodowy. 
Polski interes narodowy jest bezwzględnie…

(Senator Jan Dobrzyński: Brawo, Panie Ministrze!)
(Oklaski)
I nie jest ważne, co sądzą inni, jak zmieniają swoje 

zdanie. My pilnujemy tego, żeby polski interes naro-
dowy na każdym polu był przestrzegany, także w tym 
przypadku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Bardzo ładna formuła, jak powiedziałby pan se-

nator…
(Głos z sali: Pociej.)
…Pociej, tylko że bezpieczeństwo energetyczne 

Europy, w tym Polski, nie zależy tylko i wyłącznie 
od Polski – zależy też od ustawodawstwa europejskie-
go. Pan minister Naimski nam tu udowodnił, że jest 
możliwość zmian w kontekście, powiedzmy, nowej, 
tej trzeciej europejskiej dyrektywy energetycznej. 

W ten sposób pan prowokuje do zadania pyta-
nia: czy my zamierzamy sobie tylko zabezpieczyć 
dostawy energii, nie zwracając uwagi na to, jak inni 
partnerzy europejscy będą nam to gwarantować?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Przygotowując się do dzisiejszej debaty, pan se-

nator na pewno raczył zapoznać się z przebiegiem 
dyskusji, które były i które dotyczyły tej trzeciej 
dyrektywy gazowej. I na pewno pan wie, że gdy-
by nie jednoznaczne stanowisko polskiego rzą-
du i działania dyplomatyczne ukierunkowane na 
inne kraje ta dyrektywa już dawno byłaby przyjęta 
w wersji skrajnie dla nas niekorzystnej. Tak więc 
to, że się ta propozycja, o której wspomniał pan 
minister Naimski, pojawiła, to jest tylko i wyłącznie 
efekt polskiego uporu i jednoznacznie negatywne-

nicznych. I chciałbym właśnie uzyskać odpowiedź na 
to pytanie. A dotyczyło ono… Nie do pana ministra 
Naimskiego, tylko do pana ministra spraw zagranicz-
nych. Dotyczyło ono kwestii dyplomatycznych relacji 
polsko-duńskich po sytuacji z konsulem w Norwegii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Dziękuję, Panie Marszałku.)

Teraz poprosimy pana ministra Wawrzyka o udzie-
lenie odpowiedzi panu senatorowi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Nie ma żadnego problemu w relacjach polsko-

-norweskich. Sprawa z konsulem została zakończona, 
stosunki wróciły do tego stanu, jaki był przed tym 
wydarzeniem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję za bardzo zwięzłą odpowiedź.
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
No, ja rozumiem, że… Przepraszam, że zdener-

wowałem pana ministra Naimskiego tymi pytaniami 
o politykę, no ale on odpowiadał… Ale rzeczywiście 
to jest pańska kompetencja, jak najbardziej. Tak że 
przepraszam.

Ciągle drążę ten temat przykry dla mnie, bo… 
Będę oczywiście głosował za tą ustawą, nawet, że 
tak powiem, oburącz. Mnie chodzi o to, dlaczego 
zostaliśmy w tej grze – nie zgadzam się, że są w niej 
elementy tylko polityczne – samotni, z Litwą. Na moje 
wyczucie jako inżyniera… Wiem, czym jest chemia 
w Europie, czym jest chemia w Polsce i jak bardzo 
ona potrzebuje olbrzymiej energii, jaki to ma wpływ 
na rolnictwo, na nasze polskie rolnictwo. Drogie na-
wozy, zaopatrzenie… Czy to jednak nie jest tak, że 
za bardzo się zaparliśmy na tym stanowisku bloku-
jącym kontrakty handlowe – podkreślam: handlowe 
– z Gazpromem na zaś?

(Senator Jan Dobrzyński: No przecież Tusk nie 
dał rady, Panie Senatorze. No to…)

Ale ja nie jestem Tusk.
(Wesołość na sali)
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(podsekretarz stanu P. Wawrzyk) Naimski, jest standardem na Bałtyku, jeżeli chodzi 
o podział stref tego rodzaju. A my uzyskaliśmy 
kilkakrotnie lepszy wynik niż te właśnie kraje. I to 
jest miarą naszej skuteczności, także negocjacyjnej. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk:
Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Bardzo się cieszę, że ten projekt, tak potrzebny dla 
naszego bezpieczeństwa energetycznego, przybiera 
coraz bardziej realny kształt. W tej chwili, jak sądzę, 
w Izbie podejmiemy ważną decyzję, umożliwiającą 
ratyfikację tej umowy, która już daje zielone światło, 
od strony prawa międzynarodowego, do przejścia 
powoli do fazy realizacyjnej.

Bardzo chciałbym z tego miejsca podziękować 
panu ministrowi Piotrowi Naimskiemu, którego 
doskonale pamiętam jeszcze z okresu rządów pana 
premiera Buzka, kiedy ten projekt po raz pierwszy 
nabierał takiego bardzo realnego kształtu. I chciał-
bym przypomnieć, że umowa gazowa z Norwegią 
została podpisana przez pana premiera Buzka, dosko-
nale to pamiętam. Byłem wtedy… Nie ma senatora 
Rulewskiego. On to podawał w wątpliwość. Też był 
wtedy posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
I to, o czym tu mowa, to była wtedy głośna sprawa. 
Niemniej jednak faktem jest, że rząd Leszka Millera 
odstąpił od realizacji tego projektu, co notabene wy-
wołało dość dużą dyskusję w ówczesnych mediach 
na temat polityki energetycznej państwa.

Chciałbym zwrócić uwagę… I też rozumiem 
pewną delikatność w wypowiedziach pana ministra 
Naimskiego, ponieważ mamy do czynienia z pro-
jektem o znaczeniu strategicznym, projektem, któ-
ry jest fundamentalny z punktu widzenia naszego 
bezpieczeństwa energetycznego, ale również w ogóle 
z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Tak 
że dziękuję, Panie Ministrze, że pan zechciał mimo 
wszystko przybliżyć Wysokiej Izbie problematykę 
związaną z realizacją tego projektu. I zrobił pan 
to w sposób wskazujący na ogromną determinację 

go stanowiska. To pokazuje tę europejskość naszej 
polityki w tym zakresie, której niestety zabrakło, 
tak jak tutaj pan senator powiedział, poprzedniej 
koalicji z premierem Tuskiem na czele. Zabrakło 
po prostu tej konsekwencji w działaniu. Nam tej 
konsekwencji nie można odmówić, wprost przeciw-
nie. Tak jak powiedziałem, ten kompromis jest też 
naszym sukcesem i on pokazuje, że potrafiliśmy 
twardo stawiać nasze postulaty, bronić swoich racji 
i przekonywać innych do tego, żeby tę dyrektywę 
blokowali. Gdyby nie koalicja zbudowana przez 
Polskę, to ta dyrektywa, tak jak powiedziałem, by-
łaby przyjęta w tym kształcie całkiem nieeuropej-
skim. Tak jak pan minister Naimski powiedział, to 
nie jest gazociąg nakierowany tylko i wyłącznie na 
kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tak 
jak było powiedziane w wystąpieniu pana ministra 
Naimskiego kilka minut temu, to jest gazociąg, który 
ma służyć zabezpieczeniu dostaw gazu także do 
innych krajów. I stąd te interkonektory, o których 
pan minister Naimski mówił.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Będzie króciutko.
Panie Ministrze, nawet tu, na tej sali pojawiły 

się fałszywe informacje co do stosunku podzia-
łu – mówię o poprzedniej umowie z Danią – tego 
spornego terytorium. Panie Ministrze, jak pan my-
śli, dlaczego tak jest, że te fałszywe informacje są 
powielane? I mało tego, że są powielane, jeszcze są 
z nich wyciągane oczywiście błędne wnioski. Może 
pan minister by wytłumaczył, jak się to robi, że 
można uzyskać taki podział, 60% do 40%. Bo tamta 
strona jakoś nie może tego przyjąć do wiadomości.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk:
Powiem tak: my w ciągu 8 miesięcy załatwili-

śmy z bardzo dobrym wynikiem sprawy, których 
niektórym przez 8 lat nie udało się załatwić. Takie 
kraje jak Niemcy czy Szwecja zgodziły się na linię 
mediany z nieznacznymi odstępstwami od niej. 
Linia mediany, o której wspominał pan minister 
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(senator J.M. Jackowski) budowy, i z późniejszych cen gazu norweskiego, nie 
będą mijały się z polskim interesem ekonomicznym 
i że ten gaz nie będzie znacząco droższy. A takiego 
zapewnienia – jeszcze raz mówię – nie usłyszałem 
tutaj.

Oczywiście pan senator Jackowski ma rację, mó-
wiąc o tym, że nasz interes jest również interesem 
związanym z bezpieczeństwem. Zgoda. I w tym celu 
podjęliśmy bardzo ważną inwestycję – to poprzedni 
rząd ją podjął – i zrealizowaliśmy ją, czyli gazoport. 
Ale nikt z państwa jak gdyby nie chce pamiętać o tym, 
że ta dywersyfikacja zaczęła się od tak w tej sali kry-
tykowanego w czambuł pana premiera Tuska. To już 
jest i o tym można mówić w sposób odpowiedzialny. 
A co wyjdzie z tego projektu? Bardzo chciałbym – 
życzę tego panu ministrowi – żeby wyszło dokładnie 
to, co wyszło panu premierowi Tuskowi, ale mogę wy-
razić tutaj swoje obawy, czy wyjdzie tak, czy inaczej.

Mówił pan senator Jackowski, że trzeba robić ten 
projekt, ponieważ na solidarność europejską nie moż-
na liczyć. No, przed sekundą pan minister mówił nam 
o zaangażowaniu Unii Europejskiej w ten projekt, 
o dofinansowaniu go. To jak wygląda ta teza zde-
rzona z tym, co mówił nam pan minister? Mówmy 
o tym, że są pewne interesy, ale nie używajmy od 
razu tego sformułowania, że cała Unia Europejska… 
No, właśnie przed chwilą – powtórzmy te słowa – pan 
minister tu, z tej mównicy, chwalił Unię Europejska 
za to, że nam w tym pomogła. Warto by było o tym 
również pamiętać.

Dwa słowa na temat wypowiedzi pana ministra 
Wawrzyka. Mówił pan minister o tym, że nie jest 
ważne, czy inne kraje się z nami zgadzają, że ważny 
jest tylko interes Polski. No, to jest kolejne przepiękne 
słowo wytrych. Otóż to jest, Panie Ministrze, mniej 
więcej ta sama logika, która kazała witać kwiatami 
polską delegację i panią premier, która wracała na 
tarczy po głosowaniu 27:1. Ja w ogóle nie rozumiem 
tego, że w tych samych wypowiedziach panowie mi-
nistrowie podkreślali, jak ważna jest ta współpraca 
w ramach Unii Europejskiej. Nie rozumiem, jak pan 
może w takiej wypowiedzi zmieścić stwierdzenie, że 
nie jest ważne, czy inni się zgadzają. Otóż jest tak, 
że w Unii Europejskiej uciera się wszystkie interesy, 
co zresztą sprawnie idzie.

I jeden, i drugi pan minister mówili o tej dyrekty-
wie gazowej, że nie wszystko udało nam się uzyskać. 
No, ale jednak Francja, której ministerstwo repre-
zentowane przez pana ministra przez 3,5 roku grało 
na nosie… Nie będę wspominał tych idiotycznych 
wypowiedzi o uczeniu ich jedzenia widelcem.

(Senator Jan Dobrzyński: Jak nie umieli, Panie 
Senatorze, no to…)

Panie Senatorze, wszystkich pańskich uwag za-
wsze z wielką przyjemnością wysłucham. Jak przej-
dziemy do tematu jakiejś stadniny, to bardzo chętnie 

obecnego rządu w zakresie realizacji dywersyfikacji 
polityki energetycznej.

Chciałbym powiedzieć, że, jak się wydaje, 
ten projekt… I odniosę się do słów pana ministra 
Naimskiego, że to już jest trzecie podejście do tego 
projektu. Za każdym razem pan minister Naimski jest 
osobiście zaangażowany w realizację tego projektu. 
Chciałbym życzyć panu ministrowi i całemu rządo-
wi, a w gruncie rzeczy wszystkim nam, obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej, żeby ten projekt został 
zrealizowany i żeby Polska miała zdywersyfikowa-
ne źródła energii. Ponieważ wiemy już doskonale, 
że chociaż jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, 
na tzw. solidarność europejską w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego i wspólne działania całej 
Unii Europejskiej w tej sprawie nie możemy liczyć. 
I dlatego ważne jest, aby takie projekty zostały zre-
alizowane, ponieważ one będą wytyczały możliwość 
funkcjonowania państwa polskiego, polskiej gospo-
darki i życia społecznego. Bo nie jest tajemnicą, że od 
dostaw gazu jesteśmy uzależnieni, gdyż jeżeli chodzi 
o produkcję krajową, to ona w niewielkim stopniu 
zabezpiecza nasze potrzeby.

Tak że, Panie Ministrze, tak trzymać i oby ten 
projekt został zrealizowany w tym zakresie.

Trzeba też pamiętać o tym, że w dyskusji wokół 
tego projektu będą również pojawiały się różne gło-
sy, które w pewnym sensie – proszę mnie dobrze 
zrozumieć – mogą odzwierciedlać różne lobbingi, 
które przy okazji takich projektów mogą się pojawiać. 
Tak więc chodzi o to, żebyśmy, rozważając całą tę 
kwestię, skupili się na sprawach merytorycznych, na 
interesie narodowym państwa polskiego i na naszym 
narodowym bezpieczeństwie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zawsze miło jest móc rozpocząć swoje przemó-

wienie od ostatnich słów przedmówcy. Pan senator 
Jackowski powiedział przed chwilą, żebyśmy kie-
rowali się interesem Polski. Dokładnie tak, i o tym 
właśnie chciałbym powiedzieć.

Interes Polski to jest również ta część ekonomicz-
na. Otóż przyjmując tłumaczenie pana ministra, że 
pewnych danych zawartych w kontraktach nie można 
ujawniać… Ja to przyjmuję. Tylko nie muszę przyj-
mować na wiarę i bez udowodnienia mi tego, że cały 
ten kontrakt… że ceny, które wynikają i z kosztów 
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(senator A. Pociej) lu dodatkowych słów na ten temat, może zbyt dużo 
kosztować ten projekt w sensie politycznym, dlatego 
będzie to moje najkrótsze wystąpienie w tej kadencji 
Senatu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku!)
Pan senator Dobrzyński.
Proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 
Państwo Senatorowie!

Ja się cieszę, że po stronie Platformy Obywatelskiej 
jest pełna zgoda co do tej inwestycji, ale warto by było 
kilka spraw tutaj poruszyć.

Otóż – wprawdzie nie ma już na sali pana senatora 
Pocieja, ale poruszę tę sprawę – nie można równać 
sprawy terminala LNG do zawalenia sprawy Nord 
Stream 1. Proszę pamiętać, że to jest projekt, który 
podczas realizacji był bardzo niebezpieczny dla części 
Europy, dla nas. Również jeśli chodzi o próbę budo-
wy projektu Nord Stream 2 – wszystko wskazuje na 
to, że będzie to jednak zrealizowane – stanowisko 
naszego rządu, stanowisko Polski jest jasne. Tak że 
za to należałoby panom ministrom podziękować, bo 
to jest bardzo, bardzo ważne.

Chciałbym również zwrócić uwagę… Były tu 
poruszane kwestie gospodarcze, ekonomiczne, ale, 
Szanowni Państwo, przecież wszyscy powinniśmy 
wiedzieć, że tak naprawdę tego typu gazociągi, insta-
lacje są w dużej mierze kwestią polityki. I tutaj eko-
nomia jakąś tam rolę odgrywa, ale jednak niewielką, 
nieszczególną. Oczywiście powinniśmy zabezpieczać 
swoje interesy ekonomiczne, ale korzystanie z innych 
źródeł jest bardzo bezpieczne i automatycznie po-
woduje, że dany produkt, w tym przypadku gaz, jest 
o wiele, wiele tańszy.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mi-
nistrom za szczegółowe i takie budujące wypowie-
dzi. Oby ten termin przypadający w roku 2022 był 
zrealizowany, bo na pewno pojawią się jakieś nie-
bezpieczeństwa, ale z tego, co mówił pan minister 
Naimski, wynika, że jest to w sferze przewidywań 
i zabezpieczeń ministerstwa. Myślę, że pan minister 
jest też zorientowany, jeśli chodzi o różnego rodzaju 
naciski, jeśli chodzi o różnego rodzaju lobby, na pew-
no będą tu wystąpienia, ale ja jestem o to spokojny.

Dziękuję również panu profesorowi za wystąpienia 
dotyczące naszych interesów. Jest to bardzo piękne 
i cieszę się, że takie jest stanowisko rządu, takie, jakie 
zostało przez pana zaprezentowane.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

głęboko się zastanowię nad pana uwagami, ale zo-
stawmy Francuzów, zostawmy ten widelec.

(Senator Jan Dobrzyński: W tej dziedzinie też 
jestem kompetentny, Panie Senatorze.)

Tak jest, a skutki niestety widać.
Wracam do głównego tematu mojej wypowiedzi. 

Panie Ministrze, nie dostałem niestety pełnej odpo-
wiedzi na następujące pytanie: czy wypełnicie tę 
rurę gazem do poziomu 10 miliardów m3? A jestem 
przekonany, że dopiero przy takim przesyle będzie 
to mogło się spinać. No, jakieś założenia musieliście 
mieć. Jeżeli buduje się rurę na 10 miliardów m3, to 
nie ma takiej ludzkiej siły, żeby to się zwracało przy 
2 miliardach. Jestem niestety w sferze domniemań, 
ponieważ nie dostałem od pana dokładnych informa-
cji. To po pierwsze.

Po drugie, czy jeżeli będzie to gaz z jakichś in-
nych źródeł, również niemieckich… No, o tym też się 
mówi. Po to są te konwertory. Czy to będzie, niemiecki 
gaz, czy to będzie gaz rosyjski, który przychodzi do 
Niemiec Nord Streamem? Nie wiem tego i boję się, 
patrząc z tej perspektywy, czy nie będzie z tym tak, 
jak z tym, o co walczymy… No, akurat to jest po-
nad podziałami, bo grupa osób, które o to walczą, jest 
i w Prawie i Sprawiedliwości, i w Platformie, i w SLD, 
i wszędzie. Mówię o węglu. Jest taki argument – on 
zawsze był podnoszony – że węgiel jest nam potrzebny, 
ponieważ to jest nasze złoże, które nas uniezależnia. 
Tymczasem sprowadzamy w tej chwili… Ile, 30%? 
Skąd? Z Donbasu, z Rosji. To jakie to jest energetyczne 
uniezależnienie Polski? Żadne. I jeżeli w tej rurze bę-
dzie płynął gaz przesyłany z Rosji, przez Nord Stream, 
to będzie to takie samo uniezależnienie, jak w przy-
padku węgla z Donbasu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Te wszystkie pytania zadane przez kolegów tu, na 

tej sali, są zasadne i mam nadzieję, że zostaną na nie 
udzielone odpowiedzi.

Jestem przekonany o tym, że dla bezpieczeństwa 
Polski niezbędna jest dywersyfikacja źródeł oraz 
sposobów transportu surowców energetycznych. 
Tak jak ważne było wybudowanie terminala LNG 
w Świnoujściu – uważam to za jedno z większych 
osiągnięć rządu PO-PSL, to, że doprowadził do sfi-
nalizowania tego projektu – tak samo ważne jest 
wybudowanie rury bałtyckiej. Uważam, że jest to 
niezbędne. Sądzę też, że wypowiedzenie zbyt wie-
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Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Marka 
Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mój przedmówca już wyjaśnił cel, przyczynę wy-

powiedzenia tej umowy, w związku z tym od stro-
ny merytorycznej nie mam nic więcej do dodania. 
Sprawa jest oczywista zarówno od strony politycznej, 
jak i od strony prawnej. 

Pragnę tylko powiedzieć, że na posiedzeniu 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
w dniu 19 marca ustawa została przyjęta jednomyśl-
nie, bez poprawek. Ja również rekomenduję takie sta-
nowisko Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać – bo jest to już kolejne wypo-

wiedzenie umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a jakimś państwem – czy na posiedzeniach 
komisji, jednej bądź drugiej, były jakieś informacje 
o tym, czy są jeszcze jakieś umowy, które podlegały-
by wypowiedzeniu w tym zakresie. Dziękuję.

(Głos z sali: Do kogo…)
Mówiłem, że na posiedzeniach obu komisji, tak 

że kieruję to do jednego i do drugiego.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Senatorze, akurat o tej kwestii nie było 

mowy, aczkolwiek mogę dodać od siebie, że jest wiele 
takich umów, chociażby umowa z Francją z roku 1969 
i umowy z całą masą innych państw. Wydaje mi się, 
że to jest dopiero przed nami i że należałoby te umo-
wy powypowiadać, bo po prostu obecnie istnienie 
odrębnych umów nie ma racji bytu, skoro są regu-
lacje w ramach czy to konwencji, czy innych umów 
wielostronnych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Skoro nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy 
prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i kar-
nych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1102, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 1102 A i 1102 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panowie 
Ministrowie!

Jest to wypowiedzenie umowy dwustronnej, która 
istniała między naszymi państwami od dziesiątków 
lat. Teraz jest to już niepotrzebne, albowiem są re-
gulacje międzynarodowe, które, w przeciwieństwie 
do umów dwustronnych, są wiążące dla wszystkich 
państw, które podpisały określoną konwencję, np. 
w ramach Rady Europy, dotyczącą różnych aspektów 
pomocy prawnej, czy to jakieś rozporządzenia w ra-
mach Unii Europejskiej. One dotyczą, jak wiadomo, 
w przypadku Rady Europy 47 państw, a w przypadku 
Unii Europejskiej – 27 państw. Dlatego też, zgod-
nie z zasadą św. Tomasza z Akwinu, że bytów nie 
należy mnożyć, wypowiadamy tę umowę, tak żeby 
poprzestać na tych umowach międzynarodowych, czy 
to konwencjach, czy umowach zawartych w innych 
formach, które regulują to samo zagadnienie dla kil-
kudziesięciu państw.

Projekt został jednogłośnie zaakceptowany przez 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie.

Chciałbym podziękować naszej pani legislator, 
Beacie Mandylis, za bardzo piękne opracowanie, 
w którym wymieniła wszystkie akty prawa między-
narodowego regulujące zagadnienie uregulowane 
dotychczas w tejże umowie dwustronnej. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(wicemarszałek A. Bielan) podkreślić, że dotyczą one kwestii produkcji, pre-
zentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i po-
wiązanych wyrobów oraz przepisów unijnych w tym 
obszarze. W ustawie określono katalog obowiązków 
informacyjnych inspektora do spraw substancji 
chemicznych, doprecyzowano jego kompetencje. 
Konsekwencją analizy, której dokonuje inspektor do 
spraw substancji chemicznych w zakresie dokumen-
tacji przedkładanej przez producentów i importerów 
wyrobów tytoniowych, może być wydanie przez tego 
inspektora decyzji stwierdzającej, że dokumentacja 
dotycząca wyrobu tytoniowego, papierosa elektro-
nicznego lub pojemnika zapasowego zawiera dane 
świadczące o niezgodności wyrobu z ustawą lub akta-
mi delegowanymi albo też nie odpowiada wymogom 
określonym w przepisach dotyczących zawartości 
zgłoszenia.

Co ważne, wprowadzono nowy sposób kontroli. 
Wyznaczono 6 powiatowych inspektorów sanitar-
nych, którzy będą mogli pobierać próbki do badania 
w miejscu produkcji. Jest to zmiana w stosunku do 
obecnej regulacji, zgodnie z którą próbki pobierali 
sami producenci i dostarczali je do badania, co, wy-
daje się, nie było dobrym rozwiązaniem.

Najistotniejszą zmianą czy nowością, która będzie 
wprowadzona ustawą, jest wydawanie niepowtarzal-
nego identyfikatora każdego opakowania jednostko-
wego wyrobów tytoniowych. Identyfikator ten musi 
być umieszczony w sposób nieusuwalny i trwały na 
opakowaniu jednostkowym. Identyfikator będzie ge-
nerowany i wydawany przez jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności 
jest wytwarzanie takich blankietów, dokumentów, 
druków zabezpieczonych i znaków akcyzy. Koszty 
tej operacji będą ponosić producenci i importerzy. 
Wszystko to ma służyć temu, aby w systemie, który 
jest w Europie nazywany track and trace, móc spraw-
dzać pochodzenie i drogę opakowań w celu wyelimi-
nowania z legalnego obrotu nielegalnych produktów.

Wreszcie: w przepisach technicznych określono 
w ustawie nowe przestępstwa – naruszenie przez pro-
ducenta lub importera obowiązku przekazania jedno-
razowej informacji dotyczącej wyrobów tytoniowych 
oraz obowiązku przekazania wykazu składników 
dotyczącego wyrobów ziołowych do palenia. Będą 
one zagrożone grzywną do 200 tysięcy zł, karą ogra- zł, karą ogra- karą ogra-
niczenia wolności lub obiema tymi karami łącznie.

Projekt ustawy na posiedzeniu komisji nie wzbu-
dził jakichś większych wątpliwości. W dyskusji pod-
kreślano, że główna treść ustawy, czyli właśnie wpro-
wadzenie tej nowej, dotychczas nieistniejącej metody 
śledzenia produktów tytoniowych, co ma zapewnić 
obecność wyłącznie legalnych wyrobów tytoniowych 
w obrocie, wymaga nie tylko znakowania, ale i – co 
było podkreślane w dyskusji – również bardziej kon-
sekwentnego i efektywnego ścigania obrotu nielegal-

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

parlamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister sprawiedliwości.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Panie Marszałku, 
dziękuję w imieniu pana ministra Wawrzyka i wła-
snym. Sprawa jest chyba oczywista.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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 rozparzenia punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1107, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1107 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Konstantego Radziwiłła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu 

Komisji Zdrowia opinię o ustawie o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Powiem w skrócie, że ustawa ma w znacznej mie-
rze charakter techniczny i dotyczy przede wszystkim 
dostosowania polskich przepisów w tym zakresie do 
prawodawstwa Unii Europejskiej. Zostały wydane de-
cyzje wykonawcze dotyczące tego obszaru i w związ-
ku z tym zaistniała konieczność dostosowania prze-
pisów. Co ważne, przepisy te muszą wejść w życie 
przed 20 maja, aby można było zrealizować wszystkie 
postanowienia instytucji europejskich w tym zakresie.

W uproszczeniu czy w skrócie, omawiając propo-
nowane zapisy, powiem, że należy przede wszystkim 
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) również bardzo toksyczne. W tej chwili np. w Stanach 
Zjednoczonych przygotowywane są przepisy, które 
będą znacznie ograniczały możliwość właśnie dystry-
bucji tego typu środków, a szczególnie będą dotyczyły 
ograniczeń obejmujących papierosy elektroniczne czy 
w zasadzie wkłady do papierosów elektronicznych za-
wierające substancje zapachowe, aromatyczne, które 
jakby zwiększają ich atrakcyjność.

Wydaje się, że to jest przykład wyzwań, które 
stoją także przed Polską. Warto byłoby, żeby rząd, 
a zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia, w tym zakresie 
wykazał więcej inicjatywy, zarówno na forum pol-
skim, do czego jesteśmy upoważnieni, jak i na forum 
unijnym, bo wiemy, że znaczna część tych przepisów, 
można powiedzieć, zakorzeniona jest czy ma podsta-
wy w unijnej dyrektywie antytytoniowej.

Coraz więcej krajów na świecie myśli o tym, aby 
w jakimś momencie, różnie definiowanym, ale pre-
cyzyjnie wskazywanym, określić swoje terytoria 
jako strefy bez dymu tytoniowego, co oczywiście 
dotyczy również tych różnych nowości na rynku 
wyrobów tytoniowych. Wydaje się, że warto byłoby, 
żeby Polska również w jakimś momencie zapowie-
działa, że np. w roku 2030 stanie się krajem wolnym 
od tytoniu.

Przypomnę tylko jedną liczbę. Ciągle szacujemy, 
że w Polsce każdego roku prawie 100 tysięcy ludzi 
umiera z powodu chorób odtytoniowych. Proszę sobie 
wyobrazić takie miasto o populacji wynoszącej 100 
tysięcy osób. O liczbie tych, którzy chorują w różny 
sposób na choroby odtytoniowe i nie umierają, nawet 
strach wspominać, bo to są miliony ludzi. No i nie-
bagatelne są również wydatki na to wszystko, które 
ponosimy ze wspólnej kasy.

Tak że warto byłoby, Panie Ministrze – zwracam 
się tutaj do pana wiceministra zdrowia Zbigniewa 
Króla – zacząć myśleć w takiej perspektywie trochę 
dłuższej, nie poprzestawać tylko na dostosowy-
waniu przepisów technicznych dotyczących ob-
rotu papierosami czy wyrobami tytoniowymi, ale 
także przyjąć właśnie jakąś strategię długofalową. 
Może powinna to być strategia rządowa, która jeśli 
nawet nie będzie miała wymiaru ustawy, to bę-
dzie np. jakimś takim dokumentem strategicznym 
pokazującym, jak wyobrażamy sobie dojście do 
takiego momentu, w którym w Polsce papierosów 
nie będzie.

Proszę państwa, komisja nie zgłosiła żadnych 
uwag i przyjęła ustawę jednogłośnie. Komisja pro-
ponuje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

nego. Obrót nielegalny jest dość powszechny i opiera 
się przede wszystkim na nielegalnym imporcie z in-
nych krajów, głównie ze Wschodu, zza wschodniej 
granicy, ale także prawdopodobnie pochodzi z niele-
galnej produkcji papierosów w Polsce. No, jest on bar-
dzo rozwinięty. Wydaje się, że dla uzyskania efektu, 
który jest oczekiwany dzięki tym przepisom, powinno 
się zwrócić uwagę właśnie na obrót nielegalny papie-
rosami, w którym już nikt nie dba o to, czy sprzeda-
wane papierosy i wyroby tytoniowe są legalne, czy 
są nielegalne. Dotyczy to zarówno różnego rodzaju 
targowisk, bazarów, jak i internetu.

W trakcie dyskusji zauważono również, że w pro-
cesie legislacyjnym tej ustawy, która, tak jak mówię, 
sama w sobie nie budzi jakichś większych emocji, 
z jednej strony uzyskano pewien sukces, mianowicie 
udało się odrzucić propozycje niektórych producen-
tów i importerów, aby dozwolone było umieszczanie 
informacji o niskiej szkodliwości niektórych pro-
duktów, co mogłoby wprowadzać klientów w błąd, 
tworząc takie wrażenie czy iluzję nieszkodliwości 
niektórych produktów tytoniowych. Z drugiej strony 
w dyskusji było wyrażane rozczarowanie tym, że 
nie udało się uzyskać uzupełnienia dotychczas obo-
wiązujących przepisów ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów ty-
toniowych o przepisy, które zostały zaproponowane 
i przez jakiś czas w procesie legislacyjnym funkcjo-
nowały, tzn. przepisy wprowadzające zakaz palenia 
czy używania wyrobów tytoniowych w pojeździe, 
w którym przewożone są dzieci. Tego niestety nie 
udało się uzyskać. Wydaje się, że to jest w jakimś sen-
sie rozczarowujące. Chociaż jeszcze raz powtarzam: 
inicjatywa całej tej ustawy dotyczyła czego innego.

Na marginesie warto wspomnieć, że przepisy usta-
wy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych od roku 2016, można 
powiedzieć, nadążały za unijnymi przepisami w tym 
zakresie albo nawet je trochę wyprzedzały, również 
jeśli chodzi w ogóle o potrzeby, jakie istnieją, czyli 
ochronę przed skutkami czy następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych. No, ale czas płynie, 
producenci, dystrybutorzy i importerzy nie śpią, po-
jawiają się nowe zagrożenia. W niektórych krajach na 
świecie te zagrożenia są dostrzegane. Ostatnio mamy 
np. informacje o tym, że w Stanach Zjednoczonych 
coraz bardziej dostrzega się rosnącą popularność tzw. 
elektronicznych papierosów, zwłaszcza wśród dzie-
ci i młodzieży. Stosunkowo łatwo dzieciom, nawet 
małym dzieciom, ukrywać fakt używania wyrobów 
tego typu ze względu na ich bezzapachowość czy 
prawie bezzapachowość. Jednocześnie są doniesienia 
naukowe o tym, że są to produkty nie tylko uzależ-
niające, bo co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale 
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(wicemarszałek A. Bielan) Senator Jan Rulewski:

Słucham wystąpienia kompetentnego zwolennika 
– no, w końcu lekarza – ograniczenia palenia. Zgodzi 
się pan ze mną, że w ramach dotychczasowych działań 
w tym celu podejmowanych najwięcej jest instytucji 
zakazu – zakaz palenia w pomieszczeniach, w pocią-
gach, na przystankach – zaś nie ma oddziaływania 
skierowanego wprost do palaczy. Moje pytanie jest 
takie. W kilku krajach europejskich jest stosowana 
zasada adresowania swoistej sankcji finansowej do 
palaczy. Polega to na tym, że palacz, u którego się 
stwierdzi, że tak powiem, używanie – pan jako lekarz 
wie, że to można stwierdzić – płaci wyższą staw-
kę ubezpieczeniową zdrowotną. Pytanie, dlaczego 
my takiego mechanizmu nie zastosujemy, skoro to 
jest prawda, że firmy ubezpieczeniowe się tym nie 
przejmują, bo to państwo w ramach systemu ochrony 
zdrowia płaci za skutki palenia. To tak skrótowo…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

najkrócej mógłbym odpowiedzieć tak: o tym na po-
siedzeniu komisji nie rozmawialiśmy, tego ustawa nie 
dotyczy. Ale skorzystam z okazji…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie należę do tej ko-
misji.)

Ale skorzystam z okazji, żeby o tym powiedzieć, 
bo to jest postulat, który pojawia się od czasu do cza-
su. Proszę zwrócić uwagę na to, iż wydaje się, że 
byłoby to ze względów technicznych niesłychanie 
trudne. Wprawdzie istnieją metody, żeby sprawdzić, 
np. przy pomocy…

(Senator Jan Rulewski: Są, są.)
…badania krwi, czy ktoś pali, czy nie pali, ale 

trudno sobie wyobrazić… Ja w tej chwili nie potrafię 
sobie przypomnieć, jak długo te substancje utrzymują 
się w organizmie. Mogłoby to oznaczać, że co kilka 
tygodni, co najmniej co kilka tygodni, musielibyśmy 
wszyscy poddawać się takiemu badaniu, żeby stwier-
dzono, czy nie jesteśmy palaczami, bo trudno byłoby 
oprzeć to wyłącznie o oświadczenia. Wydaje się, że to 
byłoby niesłychanie trudne technicznie, a poza tym 
prawdopodobnie byłoby polem do licznych nadużyć 
i w praktyce nie byłoby możliwe do wyegzekwowa-
nia. Tak na marginesie, dodam, że wydaje się również, 
że do pewnego stopnia to uderzałoby w zasadę solida-
ryzmu, którą kierujemy się w finansowaniu ochrony 
zdrowia przy pomocy ubezpieczenia zdrowotnego. 
Stwierdzenie, że należałoby, że tak powiem, karać 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy jest sprecyzo-

wany koszt identyfikatora elektronicznego, który ma 
być na opakowaniach wyrobów tytoniowych, i czy 
jest sprecyzowane, jakie będą kary za jego niezasto-
sowanie. Dziękuję.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Tak. Ten koszt to będzie, o ile pamiętam, 3 zł 

i 50 gr na każdy 1 tysiąc sztuk papierosów… Inaczej: 
maksymalna opłata za wygenerowanie i wydanie 
jednego niepowtarzalnego identyfikatora właśnie 
w postaci elektronicznej wyniesie 3,50 zł, w formie 
nośnika fizycznego – 39 zł plus podatek, a w postaci 
elektronicznej – 10,50 zł, za każdy 1 tysiąc sztuk na 
opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych.

(Senator Aleksander Szwed: Mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
A kary za niezastosowanie? Co będzie, gdy ktoś 

nie zastosuje tego identyfikatora?

Senator Konstanty Radziwiłł:
Obawiam się, że takiej precyzyjnej informacji nie po-

dam, ale tak, te kary są oczywiście, ale czy jest jakaś…
(Senator Robert Dowhan: 200 tysięcy…)
Nie, nie, te 200 tysięcy – już mówiłem o tym – 

to jest za niewykonanie obowiązku przekazania in-
formacji dotyczącej wyrobów tytoniowych, a także 
wykazu składników. Może pan minister będzie mógł 
pomóc.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań…
(Senator Jan Rulewski: Jest pytanie.)
A, pan senator Rulewski. Proszę.
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(senator K. Radziwiłł) palenia w różnych miejscach, mniej czy bardziej 
publicznych. To są te kierunki, rozwiązania, które 
realizuje się w większości krajów na świecie. Wydaje 
się, że my powinniśmy podążać przede wszystkim 
tą drogą, nie zapominając jednocześnie o tym, że 
są też czynniki trochę jakby bardziej miękkie, acz-
kolwiek udowodniono, że one też działają. tzn. ge-
neralnie można mówić o tym, że papieros powinien 
być jak najmniej atrakcyjny. Papierosy powinny być 
– jak kiedyś wyraził się były już komisarz do spraw 
zdrowia Unii Europejskiej – grube, śmierdzące, dro-
gie i nieatrakcyjne. I wydaje się, że jeśli wszystkie 
wyroby tytoniowe właśnie takie by były, to wów-
czas osiągnęlibyśmy przynajmniej to, że zwłaszcza 
młodzi ludzie, młode osoby, w tym młode kobiety, 
dziewczęta – a z tą grupą mamy największy problem 
– nie sięgałyby po atrakcyjne papierosy, np. cienkie, 
aromatyzowane, z jakimś dodatkowym ozdobnikiem 
w postaci brylancików czy jakiegoś takiego świeci-
dełka itd., itd.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Tak, jeśli można.)

Tak, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie króciutko powiem, bo pan senator, 

pan minister, pan dr Radziwiłł przedstawił generalnie 
wszystkie punkty dotyczące tej ustawy i były one 
precyzyjnie określone. Ja jednak chciałbym odnieść 
się również do tej debaty, dyskusji.

Palenie jest problemem. Tytoń czy choroby od-
tytoniowe są największym pojedynczym zabójcą 
Polaków. Dokładne dane to 67 tysięcy osób co roku. 
To może jeszcze nie jest 100 tysięcy, ale jeżeli pew-
ne działania byłyby przesuwane w czasie, jeżeli nie 
będziemy ograniczali palenia, to dojdziemy również 
do takiej liczby. I to jest niepokojące.

Niepokojące jest również to, że wyhamował 
trend obniżkowy. W latach dziewięćdziesiątych 
paliło u nas prawie 50% społeczeństwa, łącznie 

za palenie… No, należałoby się zastanowić nad róż-
nymi innymi niezdrowymi elementami stylu życia, 
które wiele osób jakby reprezentuje. Prawda? Jedni 
mało się ruszają, inni nieprawidłowo odżywiają, są 
też osoby, które nie myją zębów itd. Nie mówię tutaj 
w jakimś kontekście żartobliwym, tylko po prostu tak 
faktycznie jest, że chorób, które są, że tak powiem, 
zawinione, jest bardzo dużo i bardzo trudno ustalić, 
gdzie kończy się efekt tego niezdrowego stylu życia 
i zaczynają powikłania, które mają charakter obiek-
tywny. Trzeba też stwierdzić, że choroby z grupy od-
tytoniowych występują – wprawdzie bardzo rzadko – 
też u osób, które nigdy nie paliły. A co z tymi, którzy 
biernie palą?

Mamy pewne doświadczenie w obciążaniu kosz-
tami leczenia osób, które uległy jakiemuś zachoro-
waniu – zwykle wypadkowi, urazowi – w stanie po 
spożyciu alkoholu, ale nie są to dobre doświadczenia, 
ponieważ dochodzenie roszczeń z tego zakresu jest 
bardzo trudne. Jeszcze raz mówię: ustalenie, gdzie 
kończy się ewidentny, bezpośredni skutek spożycia 
alkoholu, a zaczynają jakieś następne powikłania, 
które czasem mogą być rozciągnięte na całe lata, by-
łoby bardzo trudne. Wydaje mi się więc, że to nie jest 
dobry kierunek.

Panie Senatorze, istnieje w tym zakresie… 
Oczywiście można prowadzić taką dyskusję, sto-
sunkowo swobodną i, powiedziałbym, mającą w tym 
zakresie trochę charakter intelektualnej zabawy, ale 
moim zdaniem – tu mówię już zupełnie poważnie 
– w zakresie walki z uzależnieniami, zwłaszcza 
z uzależnieniem od wyrobów tytoniowych, należy 
się opierać przede wszystkim na tym, co w zdrowiu 
publicznym nazywamy evidence-based policy, czyli 
na polityce zdrowotnej opartej na dowodach. A na 
świecie jest bardzo dużo miejsc, w których przeba-
dano, można tak powiedzieć, wszystkie możliwe po-
dejścia do tej kwestii, do tej sprawy. I wśród różnych 
rozwiązań… Oczywiście odgrywają tu pewną rolę 
różnego rodzaju zachęty do rzucenia palenia, a także 
wspieranie osób uzależnionych w rzucaniu palenia, 
ale niewątpliwie – bo udowodniono to ponad wszelką 
wątpliwość – należy oddziaływać przede wszystkim 
na osoby, które jeszcze nie są uzależnione. To jest, 
można powiedzieć, perspektywicznie najkorzystniej-
sze, najlepsze. I w tym zakresie dwa rodzaje polityk 
są najskuteczniejsze. Jedna to jest polityka cenowa, 
tzn. papierosy powinny być jak najdroższe, bo wte-
dy… Wprawdzie niestety oznacza to uderzanie po 
kieszeni tych, którzy są uzależnieni, ale to oddziałuje 
najsilniej na tych, którzy jeszcze nie są uzależnieni, 
a przede wszystkim na dzieci i młodzież, bo im droż-
sze papierosy, tym jakby trudniejsze jest ich wejście 
w świat palenia. No i druga sprawa: ograniczenia 
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(podsekretarz stanu Z. Król) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, kiedy nastąpiło zatrzymanie spadku 
palenia tytoniu w Polsce? W którym roku? Czy może 
mi pan powiedzieć? Bo mówił pan, że zastopował…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
W ciągu ostatnich 2 lat, w roku 2017 i w roku 2018.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję…
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma więcej…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie! Są, są.)
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie 

do pana ministra może niezwiązane z głównym nur-
tem tej nowelizacji, ale dla mnie ważne.

Otóż wprowadzacie tutaj państwo pewnego ro-
dzaju ulżenia czy też odejście od ogólnej zasady, że 
organy administracji w Polsce urzędują w języku pol-
skim. Jest u nas taka ustawa, która się nazywa ustawą 
o języku polskim. Jej art. 4 mówi w ten sposób: język 
polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych 
organów państwa, terenowych organów administra-
cji publicznej, instytucji powołanych do realizacji 
określonych zadań publicznych itd. Zaś w tej usta-
wie państwo dopuszczacie, że dokumentacja, która 
będzie przesyłana do inspektora do spraw substancji 
chemicznych, będzie w języku angielskim, chociaż 
do tej pory była w języku polskim, teraz nie będzie 
trzeba jej tłumaczyć. Z uzasadnienia, które jest tu 
umieszczone, wynika, że to ma być jakoby zgodne 
z obecną praktyką, to po pierwsze, a po drugie, ma to 
zmniejszyć obciążenia finansowe importerów i produ-
centów zewnętrznych. Dlaczego my tak bardzo dbamy 
nie o język polski, a o stan finansowy importerów 
i zewnętrznych producentów w tym obszarze dość 
problematycznym – tak bym to nazwał – jeśli chodzi 
o kwestie moralne? Dlaczego wyłączamy język polski 
z pewnego… Robimy wyłom po prostu, jeśli chodzi 
o kwestię ochrony języka polskiego. Wyłączamy ję-
zyk polski z pewnego obszaru urzędowania organu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Dotyczy to tego systemu, o którym tutaj mówiono 

– on jest też tak hasłowo nazywany, również w na-

z osobami, że tak powiem, na świeczniku, bardzo 
dobrze wszystkim znanymi. W tej chwili pali nas 
24%, to jest jednak 9 milionów codziennie palących 
Polaków. I w tej grupie 50% ma szanse wyhodowania 
choroby odtytoniowej, przede wszystkim nowotwo-
ru, ale również chorób krążenia, chorób serca. Ta 
ustawa jest nie do końca o tym. Ta ustawa bardziej 
dotyczy tej części finansowej, bo ona wskazuje na 
walkę z nielegalnym obrotem, a to jest ten element, 
którego być może trochę nam brakowało w prawie. 
Unia Europejska po negocjacjach z rządami, ale też 
z przemysłem, chciała wprowadzić pewien element 
dotyczący śledzenia produkcji, czyli dopuszczania 
paczek papierosów, które mają unikalny identyfi-
kator, śledzenia od momentu wyprodukowania do 
momentu ostatecznej sprzedaży.

My rzeczywiście, korzystając niejako z koniecz-
ności implementacji, próbowaliśmy te elementy, które 
były wskazane, dopisać, niemniej jednak najprawdo-
podobniej musimy podjąć trud opracowania określonej 
strategii, tak żeby również w Polsce, wzorem innych 
krajów, wskazać na rok 2030, bo ten rok jest najczęściej 
podawany, tak jest i w Finlandii, i w Holandii, i we 
Francji, w krajach, w których palenie przynosi równie 
duże żniwo w postaci określonych chorób.

Dziękuję również za wspomnienie o tych wyro-
bach, e-papierosach i wyrobach innowacyjnych, bo 
to jest obszar, który bardzo ściśle śledzimy. Jesteśmy 
również na takiej fali niechlubnej, wskazanej przez 
Światową Organizację Zdrowia, w gronie 4 krajów, 
w których najwięcej nastolatków korzystało czy 
miało kontakt z e-papierosami. Obserwujemy ten 
trend. Jeszcze nie jesteśmy na tyle mocni, tak jak 
amerykańska FDA, jeśli chodzi o takie stanowiska, 
aby wykluczać niektóre produkty, szczególnie te 
smakowe, zapachowe, z rynku. Niemniej jednak, 
jeżeli już tę strategię dopracujemy i będziemy szli 
w tym kierunku, to widzę również taką możliwość.

Tak że mimo tych różnych zastrzeżeń mam 
przyjemność zaprezentować Wysokiej Izbie ten 
projekt ustawy z prośbą o dalsze procedowanie, tak 
żeby ten projekt przyjąć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Mam pytanie.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę.
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Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1095, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1095 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, które dotyczyły ustawy – 
Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks 
postępowania karnego.

Przedłożenie dotyczy zmiany w kodeksie kar-
nym wykonawczym oraz k.p.k. i ma na celu do-
stosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 2017 r., który stwierdził niezgod-
ność art. 204 §1 i 2 w związku z art. 22 §1 kodeksu 
karnego wykonawczego z art. 45 ust. 1 w związku 
z art. 41 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Ta ustawa zawiera przepisy, które realizują wy-
rok trybunału i gwarantują, oczywiście z pewnymi 
zastrzeżeniami, udział sprawcy w posiedzeniu sądów 
w sprawie dalszego stosowania internacji psychia-
trycznej. Sprawca będzie mógł złożyć wniosek o do-
prowadzenie na posiedzenie sądu, ale aby zapobiec 
obstrukcji, wprowadzono siedmiodniowy termin – od 
daty doręczenia zawiadomienia o terminie posiedze-
nia – złożenia właśnie stosownego wniosku o do-
prowadzenie na posiedzenie. Sprawca będzie mógł 
także złożyć ten wniosek kierownikowi zakładu psy-
chiatrycznego, w którym przebywa, a obowiązkiem 
kierownika będzie ten wniosek dostarczyć do sądu.

Biegli, którzy będą oceniać zdolność sprawcy 
do udziału w posiedzeniu, będą musieli uwzględnić 
w cyklicznie wydawanych opiniach aspekt możli-
wości udziału w tym posiedzeniu samego sprawcy. 
Jeśli sąd powziąłby pewne wątpliwości co do opinii 

szym resorcie, track and trade – czyli systemu pro-
dukcji i handlu, jeśli chodzi o poszczególne paczki. 
On jest w ogóle po angielsku. W związku z tym za 
każdym razem należałoby tłumaczyć tysiące stron 
przy okazji rejestracji. Żeby uszczelnić ten element, 
przyjęliśmy – no, tak jak w innych krajach Europy – 
jeden język. Wybrany został angielski, a nie polski.

Oczywiście możemy to tłumaczyć, ale wówczas 
całość tego tłumaczenia spadnie na instytucję, na 
inspektora do spraw substancji chemicznych.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jest pan pewny? Czy 
na dostawcę, producenta i importera? Panie Ministrze, 
no…)

Importer, jeżeli składa dokumenty w całej Unii, to 
jest zobowiązany do używania języka angielskiego. 
W związku z tym, gdybyśmy to u nas zostawili, to 
nie na niego by spadał ten obowiązek. Musielibyśmy 
to jeszcze dodatkowo wprowadzać. Chcieliśmy być 
bardziej jak inne kraje europejskie w tym obszarze, 
żeby ujednolicić język, bo potem w przypadku tych 
naszych produktów i tak trzeba byłoby to znowu tłu-
maczyć z polskiego na angielski. Może też nie ma 
problemu, to kwestia wyboru. Jest to ten system, który 
działa w całej Unii Europejskiej w języku angielskim.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam, Panie Ministrze, ale nie jestem prze-

konany, że musimy czy też powinniśmy maksymalnie 
ułatwiać życie producentom zewnętrznym, w dodat-
ku importerom wyrobów tytoniowych. Ta ustawa 
jest chyba o ochronie zdrowia przed tymi właśnie 
wyrobami, a nie o ułatwianiu życia producentom. 
No, przepraszam, Panie Ministrze. Tym bardziej że 
– jak mówiłem – jest to na pewno sprzeczne z ustawą 
o języku polskim. Państwo w ogóle nie sięgaliście 
pewnie do tej ustawy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Nie sięgaliśmy, tak, to jest prawda. Jednak tutaj 

tak czy inaczej są składane dokumenty w języku an-
gielskim. Dotyczy to również producentów, którzy 
produkują papierosy w Polsce. My mamy 3 najwięk-
sze czy globalne koncerny u nas produkujące plus 
czwarty, który też eksportuje…

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie przekonał mnie 
pan.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.

(podsekretarz stanu Z. Król)
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) czenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, 
poza prokuratorem i poza obrońcą – a już dzisiaj jest 
przepis, który obligatoryjnie powoduje tę konsekwen-
cję, że i obrońca, i prokurator muszą wziąć udział 
w takim posiedzeniu – udział powinien wziąć również 
ten człowiek, ta osoba, co do której stosowany jest 
środek zabezpieczający. Jak wiadomo, środek zabez-
pieczający jest rozstrzygany, wprowadzany w drodze 
postanowienia, ma charakter bezterminowy, ale co 
6 miesięcy tenże środek musi być zbadany, czyli sąd, 
biorąc pod uwagę opinię biegłego, musi odpowiedzieć 
na pytanie, czy ta osoba dalej powinna przebywać 
w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Pojawiła 
się wątpliwość, czy w takim właśnie posiedzeniu nie-
jawnym, w czasie którego na podstawie zgromadzo-
nych materiałów, w szczególności opinii, sąd będzie 
rozstrzygał, powinien wziąć udział człowiek, co do 
którego stosowany jest środek zabezpieczający. Nie 
jest to wskazane w żadnym przepisie. W związku 
z tym Trybunał Konstytucyjny powziął wątpliwość, 
że może być niezgodność… tzn. wprost wskazano, że 
jest niezgodność przepisów z art. 45 ust. 1, w związ-
ku z art. 41 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji. Chodzi 
przede wszystkim o prawo do sądu, prawo do tego, 
żeby w tym posiedzeniu wzięła udział osoba, co do 
której stosuje się środek zabezpieczający, żeby mogła 
odnieść się, zająć stanowisko, żeby była świadoma, 
że są przedstawiane różne argumenty, okoliczności, 
materiały, żeby mogła mieć zagwarantowany udział 
w tym posiedzeniu. Dlatego przygotowano te prze-
pisy, które dają takie prawo.

Oczywiście są różne warianty, ponieważ może 
być sytuacja, w której ta osoba, pomimo że jest 
osobą umieszczoną w zamkniętym zakładzie psy-
chiatrycznym, pomimo że np. biegły wyda opinię, 
z której będzie wynikało, że nie może wziąć udzia-
łu w posiedzeniu, pomimo że złoży wniosek o to, 
żeby dopuścić ją… No, sąd rozstrzygnie, że i tak ma 
wziąć udział w posiedzeniu. Czyli sąd ostatecznie 
rozstrzyga o wszystkim, opinia jak zwykle ma cha-
rakter pomocniczy. Może być jednak taka sytuacja, 
w której ta osoba zostanie prawidłowo zawiadomiona 
o takim posiedzeniu, ale nie zechce w nim wziąć 
udziału. Jeżeli sąd nie będzie miał innego stanowi-
ska, to naturalnie w takim posiedzeniu nie musi brać 
udziału, to jest oczywiste. Jednak zawsze musi być 
opinia biegłego, czyli krótko mówiąc, adnotacja, czy 
ta osoba ze względu na swój stan zdrowia może wziąć 
udział w takim posiedzeniu. To jest bardzo istotna 
okoliczność. Jeżeli sąd miałby jakąkolwiek wątpli-
wość po wzięciu pod uwagę wszelkich dokumentów, 
również i tej adnotacji lekarza wewnętrznego zakładu 
psychiatrycznego, to wówczas może wystąpić o opi-
nię zewnętrzną. Dopiero wtedy podejmuje decyzję, 
czy ta osoba może wziąć udział, czy nie może wziąć 
udziału w tym posiedzeniu. Ale takie prawo oczy-

biegłych, będzie mógł zwrócić się o ponowną opinię 
biegłych, o dodatkową opinię.

Sądem, który będzie decydował o ewentualnym 
przedłużeniu pobytu czy o realizacji pobytu w zakła-
dzie psychiatrycznym, będzie sąd, w którego okręgu 
sprawca przebywa, i będzie to sąd tego samego rzędu 
co wydający wyrok w pierwszej instancji.

Nowością, jeżeli chodzi o projekt senacki, jest 
nowelizacja kodeksu postępowania karnego, a doty-
czy ona możliwości wypłacenia biegłym zaliczek na 
poczet sporządzanych opinii.

Jeżeli chodzi o prace komisji, to ten problem zgła-
szała większość senatorów, jednak po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Biura Legislacyjnego oraz po krót-
kiej dyskusji stwierdzili oni, że ustawa nie wykracza 
poza realizację wyroku.

Głosowanie było jednomyślne: 13 senatorów było 
za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Tak że 
w imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy z przed-
łożenia. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Tak.)
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Pozwolę sobie przedstawić stanowisko rządu wo-

bec propozycji zmian w kodeksie karnym wykonaw-
czym oraz w kodeksie postępowania karnego.

Celem tej ustawy, jak to przed chwilą słyszeliśmy, 
było dostosowanie przepisów kodeksu karnego wy-
konawczego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 2017 r., z marca 2017 r. Dotyczył on zakwestio-
nowania art. 204 §1 i 2 w związku z art. 22 §1 ko-
deksu karnego wykonawczego. Chodzi mianowicie, 
tak jak to było powiedziane przed chwilą, o to, czy 
w posiedzeniu, kiedy sąd rozstrzyga o tym, czy dalej 
stosować środek zabezpieczający w postaci umiesz-
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(sekretarz stanu M. Wójcik) pewne wątpliwości odnoszące się do tego, że te prze-
pisy dotyczące wypłaty biegłemu, jeszcze przed spo-
rządzeniem opinii, określonej kwoty tytułem zaliczki 
nie są związane z tą sprawą, od której zacząłem, czyli 
z prawem osoby, co do której zastosowano środek za-
bezpieczający, do udziału w posiedzeniu niejawnym. 
Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia 
z taką sytuacją, że to jest dokument, który korzysta 
z zasady domniemania konstytucyjności, dokument 
przyjęty przez Sejm. I to jest pierwsza kwestia.

Druga sprawa to sprawa dotycząca tzw. funkcjo-
nalnego powiązania. Chodzi mianowicie o to, że prze-
cież kodeks postępowania karnego – a tego dotyczy 
zmiana w tym dokumencie – jest powiązany z kodek-
sem karnym wykonawczym. W tym postępowaniu 
stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego, 
przepisy procedury karnej, wobec tego nie widzimy 
powodu, dla którego mielibyśmy nie popierać tego 
rodzaju rozwiązania właśnie w tym przypadku.

To rozstrzygnięcie budziło też wątpliwości… No, 
właściwie byliśmy chwaleni. Mogę nawet powiedzieć 
więcej. Wszyscy chwalili nas jako resort za to, że 
wreszcie pojawia się coś takiego, co ma zachęcić bie-
głych do tego, żeby wydawali opinie, żeby chętniej 
uczestniczyli w całym postępowaniu. Wiadomo, że 
czasami są podnoszone zarzuty, że te opinie są bardzo 
długo sporządzane. No, jest wreszcie taki przepis, 
który ma zachęcić osoby, które mają profesjonalną 
wiedzę w różnych obszarach życia. I chcę państwu 
powiedzieć, że na to pytanie trzeba odpowiedzieć 
dosyć jasno. No właśnie, m.in. wchodzący na salę 
pan senator Pociej to popierał, za co dzisiaj publicz-
nie dziękuję. Chcę powiedzieć, że nie może być tak, 
że sporządzenie opinii kredytuje osoba biegłego. Te 
opinie są czasami bardzo skomplikowane. Materiał, 
z którym pracują biegli… A tutaj, w Senacie, są 
przedstawiciele różnych profesji. Państwo wiecie, że 
nie jest łatwo taką opinię sporządzić. Wymaga to 
czasu, ogromnego nakładu pracy. Czasami wymaga 
to np. przejrzenia dziesiątek tomów dokumentów. 
No, są np. różne sprawy gospodarcze. To są czasami 
dziesiątki tysięcy stron, więc trudno wymagać od 
biegłego, żeby on czekał na zapłatę za sporządzenie 
opinii po 2 czy 3 lata. Dlatego pojawił się ten przepis.

On też nawiązuje do regulacji cywilnej, gdzie to 
jest rozstrzygane na samym początku. W regulacji 
karnej jest inaczej. Oczywiście zabezpieczamy się, bo 
mówimy tak: zażalenie na postanowienie sądu w tym 
przypadku nie przysługuje, ale jeżeli opinia została 
przygotowana nierzetelnie, jeżeli jest to opinia, w któ-
rej jakieś fałszywe dane są zawarte albo w ogóle nie 
było opinii, a wydano pieniądze w drodze zaliczki, 
to wtedy, wiadomo, to musi być zwrócone. Dlatego 
tu jest taki wentyl bezpieczeństwa, że tak powiem.

Chciałbym na koniec państwu bardzo podzięko-
wać, ponieważ jest to inicjatywa senacka. Bardzo 

wiście gwarantujemy. Jest to prawo, które może być 
realizowane w ten sposób, że zawiadamia się – ono 
jest tak realizowane – taką osobę o posiedzeniu, a ta 
ma 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia na 
to, żeby złożyć wniosek albo do kierownika zakładu 
psychiatrycznego, albo bezpośrednio do sądu. Jak 
mówię, nie ma tutaj żadnego obligu, nie ma zobowią-
zania do tego, żeby wzięła udział w tym posiedzeniu, 
ale gwarantujemy tą zmianą takie prawo.

Sprawa druga, która jest istotna – też była tu-
taj przedstawiana – kto ma rozstrzygać? Gdzie to 
wszystko ma się dziać? Bo proces legislacyjny ma 
to do siebie, że pojawiają się bardzo różne propozy-
cje. Pojawiła się propozycja, że w takim razie może 
w zakładach psychiatrycznych rozstrzygać tego typu 
sprawę. No ale przecież tych zakładów psychiatrycz-
nych w Polsce jest w tej chwili 54… na pewno ponad 
50 i one nie są dostosowane do wymogów, które są 
stawiane w takich sytuacjach. To musi być jednak 
w sądzie. Pamiętajmy też, że sędzia ma pewną agen-
dę, tak że względy ekonomiczne, można powiedzieć, 
decydują o tym, że dołącza się do tej agendy tego 
rodzaju sprawę i rozstrzyga. Tak więc w sądzie. No 
ale w którym? W sądzie w tym okręgu, w którym 
w zakładzie psychiatrycznym przebywa dana oso-
ba. W tym okręgu. Chodzi o to, że czasami bardzo 
trudno jest zorganizować konwój takiej osoby. W ta-
kim konwoju – to w procesie legislacyjnym nie było 
podnoszone – musi uczestniczyć np. lekarz, więc to 
nie jest taka prosta sprawa. To są oczywiście niemałe 
koszty. My oceniamy, że dla konwojów to jest ok. 
0,5 miliona zł rocznie. Nie jest to może wielka kwota, 
ale w tym momencie, jeśli weźmie się pod uwagę to 
rozwiązanie, które mamy dzisiaj, które leży na stole… 
No, normalnie te koszty by były większe. Wobec tego 
może to być sąd w okręgu, gdzie dana osoba przeby-
wa. I to jest drugie rozwiązanie. Który sąd? Ten sąd, 
który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, a więc 
albo sąd rejonowy, albo sąd okręgowy. 

Oczywiście pojawia się tu też kwestia dotycząca 
tego, o czym mówił pan senator sprawozdawca. To 
jest dodatkowy wątek dotyczący tych rozstrzygnięć, 
regulacji, które omawiano razem z przedstawicielami 
Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie posiedzeń 
senackich komisji. Chodziło mianowicie o wprowa-
dzenie poprawki dodającej art. 618fa, który mówi 
o pewnych wyjątkowych sytuacjach, kiedy to organ 
procesowy ma prawo zdecydować o tym, by przed 
sporządzeniem opinii wypłacić biegłemu określoną 
kwotę, jednorazowo lub w ratach, jako zaliczkę na po-
czet sporządzenia danej opinii. Tu pojawiła się pewna 
wątpliwość, która była rozstrzygana w czasie posie-
dzeń komisji. Chodziło o to, czy można takie przepisy 
włączyć do tej regulacji. Niektórzy eksperci wyrażali 
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(sekretarz stanu M. Wójcik) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Panie Marszałku, nie mam wiedzy na temat tego, 
ile może być spraw, w których np. zawyżono koszty. 
To ostatecznie określa sąd, biorąc pod uwagę nakład 
pracy biegłego.

W żadnym razie nie chcę się odnosić do pierwszej 
części pytania. Nie mam wiedzy na ten temat. Jeżeli 
pan marszałek złoży interpelację czy zada konkretne 
zapytanie… Ja oczywiście jestem gotowy odpowie-
dzieć, ale nie mam takiej wiedzy, Panie Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja poproszę o od-
powiedź na piśmie. Ile tego typu spraw prokuratura 
skierowała do sądu? Bo w przytoczonym przypadku 
sprawę skierowała prokuratura.)

Nie sądzę, żeby takich spraw było dużo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze. Proszę 

o odpowiedź na piśmie.)
Dobrze. Ja panu marszałkowi oczywiście odpo-

wiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

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

My się z tą ustawą już dość długo borykamy i jeste-
śmy na ostatnim etapie. Przyznam się, że dopiero 
teraz zrodziła mi się pewna wątpliwość. Prosiłbym 
o wyjaśnienie, bo to będzie miało znaczenie w prak-
tyce, przy interpretacji. Otóż w tej chwili jest tak 
– to wynika z tekstu – że nawet jeśli biegły uzna, że 
obecność sprawcy na posiedzeniu jest niewskazana, 
to sąd może uznać, że jednak jest konieczna. I wtedy 
sprawca zwraca się z wnioskiem. 

Pytanie: co się stanie, jeśli sprawca nie zwróci się 
z wnioskiem, bo po prostu nie chce albo nie musi, 
albo jest w jakiś sposób… no, może nie ubezwłasno-
wolniony, ale nie jest do tego nakłaniany w zakładzie, 
w którym przebywa? A co, jeśli np. rodzina zwróci 
się z takim wnioskiem? Inaczej mówiąc, czy uznanie 
konieczności doprowadzenia sprawcy na posiedzenie 
może nastąpić także z urzędu albo z innej przyczyny? 
Załóżmy, że rodzina sprawcy zwraca się z prośbą, 
żeby on jednak był doprowadzony na posiedzenie 
sądu i tam wysłuchany.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
W tym przypadku – jeżeli, jak pan mówi, rodzi-

na się o to zwraca – to jest decyzja sprawcy. Tak 

chciałbym państwu podziękować za to, że ta inicja-
tywa wyszła z izby wyższej.

Odpowiadając na pytania, które były do mnie kiero-
wane w czasie posiedzenia komisji, powiem, że liczba 
sprawców, wobec których skierowano do wykonania 
środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie 
psychiatrycznym, to 833 w roku 2017. Mówię o tym, 
żebyście mieli państwo pełny ogląd. Chodzi o 54 zakła-
dy psychiatryczne. Koszty transportu będzie ponosił 
Skarb Państwa. Sąd nie będzie miał podstaw do obcią-
żania kosztami kierownika zakładu psychiatrycznego.

To wszystko w tym temacie. Jeszcze raz dziękuję 
za inicjatywę, którą państwo przygotowaliście.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, to słuszna zmiana, dobra ustawa. 

Rozumiem, że w ten sposób ministerstwo chce zachę-
cić biegłych, specjalistów… W tym przypadku zapew-
ne chodzi w dużej mierze o biegłych lekarzy. Tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Tak.)

Bo trzeba zanalizować, czy dalszy pobyt jest po-
trzebny, czy jest konieczny.

Ja chcę pana w związku z tym o coś zapytać. 
Była sprawa przeciwko biegłym, którzy występowali 
w sprawie śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Ta 
sprawa została przez prokuratora podjęta i skierowa-
na do sądu. Jaki jest rezultat tej sprawy przeciwko 
biegłym? Czy pan uważa, że tego typu… Inaczej: ile 
jest takich przypadków?

(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, to 
wykracza poza zakres…)

Nie dotyczy to akurat pana ministra, pytam ogól-
nie. Ile było przypadków skierowania przez proku-
raturę spraw przeciwko biegłym, których podejrze-
wa się o nieuzasadnione koszty albo przekroczenie 
uprawnień, albo wprowadzenie sądu w błąd? Pytam, 
bo takie sytuacje też mogą się zdarzyć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.
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opinię sporządzoną na zlecenie organu procesowego 
i ta poprawka została przyjęta. Zostały uwzględnione 
wszystkie nasze propozycje.

(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem, że w po-
zostałym zakresie państwo byli przeciwni poprawkom 
i one nie weszły… Tak?)

Wszystkie nasze sugestie jako Ministerstwa 
Sprawiedliwości, wszystkie nasze propozycje zostały 
uwzględnione. No, to jest projekt senacki, państwa.

Senator Aleksander Pociej:

A czy… Panie Marszałku, chciałbym tylko do-
pytać.

Panie Ministrze, mam tutaj w opinii naszych legi-
slatorów opisany przebieg prac legislacyjnych. I jest 
tutaj napisane, że drugie czytanie projektu odbywało 
się na siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Sejmu 
i w jego trakcie zgłoszono 4 poprawki, z których 1 
została wycofana. Pierwsza zmierzała do nakazania, 
aby posiedzenie z udziałem sprawcy umieszczonego 
w zakładzie psychiatrycznym odbywało się w tym 
zakładzie, druga polegała na wykreśleniu z projek-
tu art. 2, trzecia – na usunięciu z dodawanego pro-
jektem art. 618fa k.p.k. §2, w którym precyzowano, 
co znajdzie się w treści postanowienia o wypłacie 
kwoty pieniężnej na poczet wynagrodzenia biegłego. 
Chciałbym zapytać, jaki był stosunek państwa do 
tych 3 poprawek.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:

Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, by w zakładzie 
psychiatrycznym… My się nie zgodziliśmy na to, 
ale…

(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem.)
…ja, Panie Senatorze, już o tym mówiłem tutaj. 

Na początku uzasadniałem, jaki był powód tego, że 
nie chcieliśmy, żeby…

(Senator Aleksander Pociej: Rozumiem.)
…żeby w zakładzie psychiatrycznym odbywały 

się posiedzenia niejawne. No bo te zakłady po prostu, 
najzwyczajniej w świecie, nie są do tego przygotowa-
ne. Dlatego prosiliśmy, żeby to było jednak w sądzie, 
nie zgodziliśmy się na tę poprawkę i do tego się przy-
chylili posłowie.

Sprawa druga to kwestia zaliczki dla biegłych. 
Nie pamiętam dokładnie brzmienia tej poprawki, 
ale wiem, że również do niej się nie przychyliliśmy. 
Tych poprawek było sporo, w drugim czytaniu przy-
jęto m.in. poprawki Klubu Parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość do art. 618fa, usunięto §2 jako nad-
miarowy, bo jego istota zawierała się w §1, przyjęto, 

więc chcę odpowiedzieć w ten sposób: to jest decyzja 
sprawcy.

I kwestia tego biegłego. To, co jest wpisane w tej 
opinii z zakładu psychiatrycznego, nie przesądza 
o tym, że sąd ma tak czy inaczej działać. No, sąd ma 
prawo wystąpić do biegłego zewnętrznego. Wówczas 
przygotowywane są opinie przez 2 biegłych i na tej 
podstawie sąd decyduje. Czyli ostatecznie, tak jak 
powiedziałem, sąd ma pełną władzę. Nawet gdyby 
było to niewskazane, sąd może uznać, że powinien 
uczestniczyć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
Sąd jest biegłym ostatecznym, mówiąc inaczej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Jedno pytanie, Panie Ministrze. Patrząc na prze-

bieg prac legislacyjnych – w Sejmie zgłoszono 3 po-
prawki, została uwzględniona trzecia – chciałbym 
tylko zapytać, jak ministerstwo ustosunkowało się 
do tych zgłoszonych 3 poprawek i czy one zostały 
zgłoszone zgodnie z tym, co ministerstwo sobie wy-
obrażało, czy może było jakoś inaczej. 

Inaczej mówiąc, czy byliście za wszystkimi 3 po-
prawkami, czy byliście przeciwko, a jeżeli przeciwko, 
to przeciwko którym?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
W trakcie tego pierwszego czytania uwzględniono 

wszystkie uwagi ministra sprawiedliwości, uwagi 
w 4 obszarach. Chodzi o uznanie za niewskazaną 
obecność sprawcy na posiedzeniu dotyczącym… 
Przedłużenie jego pobytu w zakładzie psychiatrycz-
nym może następować tylko wyjątkowo, w razie ko-
nieczności powodowanej jego stanem zdrowia. To 
jest pierwsza rzecz. Druga to wprowadzenie przepisu, 
który pozwalałby na zasięgnięcie przez sąd opinii bie-
głych w tym zakresie, a trzecia – przyjęcie założenia 
o udziale sprawcy w posiedzeniu, zaś jego nieobec-
ność należy uznać za absolutny wyjątek. I czwarta 
– dodanie przepisu sankcjonującego złożenie przez 
sprawcę wniosku o doprowadzenie go na posiedzenie 
po terminie. To te 4 obszary.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie minister-
stwo zgłosiło propozycję poprawki dotyczącej przy-
znania biegłemu zaliczki na poczet wynagrodzenia za 

(sekretarz stanu M. Wójcik)
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(sekretarz stanu M. Wójcik) satysfakcję z tej ustawy, ponieważ wiem, że mini-
sterstwo na pewno lepiej od nas będzie się na tej 
sprawie znało. Pan minister od razu na wszelki wy-
padek odbierał moje pytania jako lekko zaczepne. 
W żadnym wypadku, Panie Ministrze. Wtedy, kiedy 
wychodzicie państwo z dobrym projektem czy po-
pieracie dobry projekt, na pewno zawsze będziemy 
was popierać. Cieszę się, że pod koniec tej ciężkiej 
kadencji pojawiają się właśnie takie sprawy, któ-
re w sposób prawdziwy skupiają się na tym, żeby 
proces był szybszy, bardziej efektywny i żeby ta 
sprawiedliwość, na którą ludzie czekają, mogła do 
nich dotrzeć wcześniej.

Jako praktycy wiemy, jakim wąskim gardłem 
są właśnie te ekspertyzy, jak opóźniają nasze prace 
w sądzie, jak długo na nie trzeba czekać, jak często 
opinia publiczna właśnie przez niedrożność tego 
systemu biegłych sądowych uważała, że to sędziowie 
i wymiar sprawiedliwości są tą zawalidrogą. I bardzo 
się cieszę, bo w związku z tą ustawą i tym wszyst-
kim, co pan minister tutaj mówił, myślę, nie ma 
żadnej wątpliwości, że możemy wysłać taki sygnał 
do obywateli: to są prawdziwe problemy wymiaru 
sprawiedliwości, to są prawdziwe rozwiązania i nie 
tyle na wymianie kadr na samej górze sądownictwa 
czy na wymianie prezesów polega przyspieszenie 
tych procedur, ile właśnie na takich małych, bardzo 
dobrych ustawach.

I jeszcze raz: bardzo się cieszę, że ta ustawa wyszła 
z naszej komisji przy pełnym konsensusie – bo tam, 
gdzie jest prawdziwa pomoc dla wymiaru sprawiedli-
wości, tam zawsze będzie konsensus – że jest to re-
alizacja dobrego wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
i że po tak wielu, tak wielu, tak wielu momentach, 
kiedy ten system nie był udrażniany, kiedy mieliśmy 
bardzo poważne spory… że pomiędzy tymi złymi 
bądź nieprzynoszącymi pomocy rozwiązaniami zna-
lazła się ta ustawa. I bardzo dziękuję w tym zakresie 
ministerstwu za współpracę i za działania. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1092, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1092 A i 1092 B.

Proszę sprawozdawcę, senatora Piotra Florka, 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Infrastruktury 

że zażalenie nie przysługuje, a też była dyskusja na 
ten temat… Tak że w ciągu całego procesu legislacyj-
nego pojawiły się różne poprawki, również odnoszące 
się do przyznania zaliczki. Tak że…

(Senator Aleksander Pociej: Panie Ministrze, ja 
tylko chciałem wyjaśnić… Ponieważ to było na etapie 
sejmowym, to chciałem wiedzieć, jakie było stano-
wisko pana ministerstwa. Wbrew pozorom chcia-
łem wiedzieć, czy przypadkiem nie przegłosowano 
w Sejmie czegoś, czego wyście nie chcieli. Bo ja chęt-
nie bym wtedy to zmienił na to, co wy proponujecie.)

Nie, nie, wszystko…
(Senator Aleksander Pociej: To tylko tyle.)
Na samym początku powiedziałem, że wszyst-

kie nasze propozycje zostały przyjęte, i to na drodze 
konsensusu, myślę, że tu nie było… Jedyna większa 
uwaga dotyczyła tego, czy rzeczywiście ten przepis 
dotyczący biegłych powinien się znaleźć w tej re-
gulacji. I to wywoływało dyskusję. Ja przejrzałem 
wczoraj stenogramy i z Sejmu, i z komisji senackich, 
nie było tam jakichś większych uwag, o ile pamiętam. 
Chodziło tylko o kwestię umieszczenia tego przepisu, 
czyli art. 618…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pocieja.
Chciałbym tylko dodać, że pan minister zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
senatora Borusewicza.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Z olbrzymią przyjemnością chciałbym pogratulo-

wać w imieniu totalnej opozycji…
(Senator Jerzy Wcisła: …totalnej władzy.)
(Wesołość na sali)
…totalnej władzy bardzo dobrej ustawy.
Panie Ministrze, chciałbym udowodnić, stojąc na 

tej trybunie w tej chwili, że jeżeli… tym bardziej że 
jest to pomysł naszej komisji, mojej komisji, w której 
pracach uczestniczyłem, ale bardzo się cieszę, że 
zbieżnie potrafiliśmy razem pracować. Wiem, że 
pewna nieufność nie do końca została okiełznana 
pomiędzy nami, choć moje pytania miały na celu 
tylko i wyłącznie to, żeby ministerstwo miało pełną 
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(wicemarszałek A. Bielan) kilku podmiotów, organy administracji, jak i sądy 
administracyjne przyjęły, że brak wniosków wszyst-
kich byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich 
spadkobierców powoduje konieczność odmowy zwro-
tu wywłaszczonej nieruchomości, czyli trzeba było 
mieć zgodę wszystkich. Oznacza to, że jeżeli zwrotu 
nieruchomości żąda tylko część współwłaścicieli, 
bo pozostali są niezainteresowani zwrotem albo np. 
trudno ustalić miejsca ich pobytu, to zwrot zbędnej 
nieruchomości jest niemożliwy.

Ustawa w zakresie realizacji przywołanego wy-
roku z dnia 12 grudnia 2017 r. umożliwia poprzed-
nim właścicielom lub ich spadkobiercom żądanie 
zwrotu nieruchomości, gdy nieruchomość stała się 
zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie, 
wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprze-
dzających wszczęcie postępowania wywłaszczenio-
wego. Dotychczas żądanie takie mogło wystąpić 
jedynie w przypadku, gdy nieruchomość została 
wywłaszczona w drodze decyzji wywłaszczeniowej 
podejmowanej, jeżeli strona odmówiła zawarcia umo-
wy. No, wiemy, że najpierw są negocjacje i albo się 
zawiera umowę, albo, jeżeli się jej nie zawiera, jest 
tryb wywłaszczeniowy i tylko w tym przypadku było 
to możliwe.

W ocenie sądu konstytucyjnego w świetle posta-
nowień konstytucji decydujące znaczenie ma to, czy 
przejście prawa do nieruchomości z osoby prywatnej 
na podmiot publiczny ma w rzeczywistości charakter 
przymusowy oraz czy następuje z uwagi na cel pu-
bliczny, podkreślam: czy ma charakter przymusowy, 
bo wykup na zasadzie umowy to też jest wykup przy-
musowy na cel publiczny i takie było stanowisko sądu 
konstytucyjnego. Ponadto Trybunał Konstytucyjny 
stanął na stanowisku, iż w przypadku, gdy odpada 
przesłanka celu publicznego, niezależnie od formy 
objęcia prawa do nieruchomości przez podmiot pu-
bliczny aktualizuje się obowiązek zwrotu tej nieru-
chomości byłym właścicielom lub ich następcom.

Celem ustawy jest zagwarantowanie pewności – to 
jest najważniejsze – stosunków prawnych w odnie-
sieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 
ustawy o gospodarce nieruchomościami przez wpro-
wadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia do zwro-
tu wywłaszczanej nieruchomości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, 
że dodanie ust. 3 ma na celu uwzględnienie postula-
tów zgłaszanych przez środowiska samorządowe, jak 
również przez parlamentarzystów. W przepisie tym 
ustanawia się 20-letni okres, w którym możliwe jest 
dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
lub jej części albo udziału w wywłaszczonej nieru-
chomości lub w jej części, liczony od dnia, w któ-
rym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. 
W przepisie tym przesądza się o wygaśnięciu wy-
mienionego uprawnienia, jeżeli w tym terminie nie 

oraz sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odbyły się oddzielne po-

siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, jak również Komisji 
Infrastruktury w sprawie zmian w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami – w tej kolejności, bo 
de facto najpierw miało być posiedzenie Komisji 
Infrastruktury, ale tak się złożyło, że w związku 
z opóźnieniem najpierw komisja samorządu rozpa-
trywała tę ustawę.

Proszę państwa, na początku chciałbym przedsta-
wić kilka uwag co do samej ustawy. Zasadniczym ce-
lem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wy-
roków Trybunału Konstytucyjnego – wyroku z dnia 
14 lipca 2015 r., w którym orzeczono niekonstytu- r., w którym orzeczono niekonstytu-, w którym orzeczono niekonstytu-
cyjność art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim 
żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nie-
ruchomości lub spadkobierców od zgody pozostałych 
współwłaścicieli nieruchomości lub spadkobierców, 
oraz wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., w którym 
orzeczono o niekonstytucyjności art. 36 ust. 3 zdanie 
pierwsze ustawy o gospodarce nieruchomościami 
w zakresie, w jakim wyłącza się prawo do żądania 
przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę 
zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze 
umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, 
gdy nieruchomość stała się zbędna, jeśli chodzi o cel 
publiczny uzasadniający jej nabycie.

Ponadto celem ustawy jest zagwarantowanie 
pewności stosunków prawnych w odniesieniu do 
nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami przez wprowadze-
nie terminu wygaśnięcia uprawnienia do zwrotu wy-
właszczonej nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. orzekł, że art. 136 
ust. 3 jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2, w związku 
z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Zakwestionowany przepis przewiduje, że poprzed-
ni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwro-
tu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli 
stosownie do przepisu art. 137 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami stała się ona zbędna na cele okre-
ślone w decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku, gdy 
wywłaszczona nieruchomość była współwłasnością 
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(senator sprawozdawca P. Florek) należy stosować przepisy w brzmieniu zaproponowa-
nym procedowaną ustawą, z wyłączeniem przepisu 
wygaszającego uprawnienie zwrotowe.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.
Proszę państwa, odbyły się posiedzenia 2 komisji. 

Ponieważ jestem członkiem jednej i drugiej komi-
sji – tak się złożyło – będę odnosił się do poprawek 
zgłoszonych w obydwu komisjach. Jak powiedzia-
łem na początku, w dniu wczorajszym odbyło się 
posiedzenie… Najpierw odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Na tym posiedzeniu komisji zostały 
zgłoszone poprawki.

Jedna poprawka wynika z opinii, którą otrzy-
maliśmy z Biura Legislacyjnego, i dotyczy art. 2 
ust. 1, gdzie skreśla się użyte po raz pierwszy wy-
razy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. To 
dlatego, że przepis ust. 7 w art. 136 nie występuje 
w dotychczasowym brzmieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Poprawka usuwa więc zbędny 
fragment przepisu. Tutaj komisja samorządu i admi-
nistracji była jednomyślnie za, również pan minister 
poparł poprawkę, więc ta poprawka została przyjęta.

Druga poprawka, zgłoszona na tym samym po-
siedzeniu komisji, to jest poprawka pana senatora 
Zientarskiego. Chodzi o to, żeby termin, w którym 
można zgłaszać roszczenia do roszczeń sprzed 20 lat 
i dalej, licząc wstecz, zmienić z 3 lat na pół roku 
lub 2 lata. Takie terminy zaproponował pan sena-
tor Zientarski. Pani senator Rotnicka dodała jeszcze, 
aby skrócić ten termin do roku. To wynikało m.in. 
z… Wiemy, że były tutaj różne opinie zgłoszone do 
komisji, m.in Polski Związek Działkowców zgłaszał 
opinię, rzecznik praw obywatelskich też zgłosił opinię 
do tej ustawy, to też była ciekawa opinia. I szczególnie 
Polski Związek Działkowców podnosił tutaj sprawę 
tego 3-letniego terminu.

Komisja w wyniku głosowania… Najpierw głoso-
waliśmy nad terminem półrocznym i komisja to od-
rzuciła. Termin 2-letni, który pan senator Zientarski 
zaproponował, też komisja odrzuciła. Termin roczny 
też komisja odrzuciła. Ale to były poprawki – pół 
roku, 2 lata i rok – które dotyczyły tylko właśnie, 
zgodnie z ustawą, tego 3-letniego okresu, który miał 
być skrócony. I to było na pierwszym posiedzeniu, 
posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

A potem odbyło się posiedzenie Komisji 
Infrastruktury. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
również została przyjęta ta poprawka, o której mówi-
łem, którą zaproponowało Biuro Legislacyjne. A do-
datkowo przez pana przewodniczącego komisji zostały 
zgłoszone poprawki, które były mniej więcej tożsame 
z poprawką, która została zgłoszona na posiedzeniu 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przez panią senator Rotnicką. Z tym że 

zostanie złożony odpowiedni wniosek. Wygaśnięcie 
uprawnienia do zwrotu stworzy możliwość wykorzy-
stania nieruchomości wywłaszczonej, lecz zbędnej na 
cel publiczny określony w danej decyzji o wywłasz-
czeniu, na inny cel.

Nowelą wprowadza się również regulacje dopre-
cyzowujące, przewidujące możliwość zwrotu nie tyl-
ko wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, ale 
również udziału wywłaszczonej nieruchomości lub 
jej części – w przypadku, gdy osób uprawnionych 
jest więcej niż jedna. Umożliwi to dokonanie zwrotu 
udziału wywłaszczonej nieruchomości lub jej części 
niezależnie od tego, czy pozostali współuprawnieni 
zdecydują się na przystąpienie do żądania zwrotu.

W ustawie zawarto również przepisy przejściowe. 
W art. 2 noweli rozstrzyga się o możliwości wystąpie-
nia z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
lub udziału w tej nieruchomości, albo części wywłasz-
czonej nieruchomości, lub udziału w tej części, jeżeli 
w dniu wejścia w życie omawianej ustawy upłynęło 
20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu 
stała się ostateczna, a także, jeżeli do upływu tego 
terminu pozostało nie więcej niż 3 lata. Możliwość ta 
została jednak ograniczona w czasie. W takich przy-
padkach możliwe będzie składanie wniosków o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości w okresie 3 lat od dnia 
wejścia w życie procedowanej ustawy. Możliwość 
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w takich sy-
tuacjach obejmować będzie również nieruchomości 
nabyte w drodze umowy, o której mowa w art. 114 
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak podkreślają autorzy ustawy w uzasadnieniu 
zaproponowanego rozwiązania, jest ono wyważe-
niem interesu prywatnego z interesem publicznym. 
Zaproponowane rozwiązanie z jednej strony ogranicza 
w czasie możliwość dochodzenia zwrotu wywłasz-
czonych nieruchomości, a z drugiej strony zapewnia 
3-letni okres, w którym osoby uprawnione mogą do-
chodzić zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Przepis art. 3 ustawy nowelizującej umożliwia 
wszczęcie na nowo postępowania administracyjnego 
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziałów 
w wywłaszczonej nieruchomości tym osobom, któ-
rym wcześniej odmówiono, ze względu na brak zgody 
wszystkich współuprawnionych do złożenia stosow-
nego wniosku albo ze względu na nabycie nierucho-
mości w drodze umowy, o której mowa w art. 114 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ta-
kich przypadkach możliwe będzie składanie wnio-
sków o zwrot nieruchomości w okresie 3 lat od dnia 
wejścia w życie ustawy.

Ostatni artykuł ustawy, art. 4, przewiduje, że 
w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomo-
ści wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją 
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(senator sprawozdawca P. Florek) No i tu była pewna kontrowersja, było troszeczkę 
dyskusji na temat tego okresu, tych 3 lat. O ile dobrze 
pamiętam, to chyba pan minister mówił, że zdaniem 
rządowego centrum 2 lata to też byłby właściwy ter-
min, do przyjęcia. Została zgłoszona poprawka, która 
mówiła o roku, ale były też inne poprawki, mówiące 
m.in. o pół roku. No i jest kwestia tego, który termin 
jest właściwy. Nie ma tu sztywnego terminu, każ-
dy może ten termin podać inaczej. Chodziło jednak 
o to, żeby ten okres na składanie wniosków o zwrot 
nieruchomości nie był zbyt długi, bo… Były podane 
przykłady, może nieadekwatne do tego, chodziło np. 
o dekret Bieruta. Działkowcy mówili już o tym, że 
troszeczkę otwiera się furtkę, która zostaje otwarta. 
My ją otwieramy, ale chodzi o to, żeby ona nie była 
otwarta zbyt długo. Działkowcy podnosili, że w przy-
padku wywłaszczeń nieruchomości np. na jakiś cel 
publiczny część poszła na ten cel publiczny, a zbęd-
na nieruchomość została przekazana przez ogrody 
działkowe… Czasami można do tego wrócić, ale 
jest inna ustawa o ogrodach działkowych, sprawa 
zasiedzenia to też jest inny temat. A więc były takie 
wątpliwości i te wątpliwości nie zostały rozwiane do 
końca. Dyskusyjna jest sprawa tego okresu składania 
wniosków.

Nic innego w tej ustawie nie budzi kontrowersji. 
Wszyscy jesteśmy za przyjęciem tej ustawy, jest tylko 
kwestia tego, że w Sejmie rozpoczęto od 3 lat, Senat 
wczoraj wniósł poprawkę mówiącą o 1 roku, ale od 
1 stycznia 1998 r… No i na tym zakończyliśmy. I tak, 
i tak odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, dla-
tego że są 2 różne opinie, z jednej i z drugiej komi-
sji, na posiedzeniu komisji będziemy jeszcze na ten 
temat dyskutować. To jest jedyny punkt, który budzi 
kontrowersje, i na ten temat pada wiele różnych zdań. 
Dziękuję, to by było tyle w sprawie sprawozdania. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Są pytania do pana senatora.
Przypomnę, że państwo senatorowie mogą zgła-

szać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapy-
tania do senatora sprawozdawcy.

Jako pierwszy zadaje takie pytanie pan senator 
Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Czy mnie słychać, Pani Marszałek?
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie słychać.)
O, wcisnąłem.
(Wicemarszałek Maria Koc: Teraz już słychać.)

w tych poprawkach dodano jeszcze zapis: „W przy-
padku, gdy w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ze względu na 
brak zgody wszystkich uprawnionych żądanie zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości”… I tak samo jest, 
jeżeli chodzi o zawartą umowę. Tu też mamy skró-
cenie tego terminu do roku, ale tylko i wyłącznie 
w przypadku, gdy mówimy o okresie od 1 stycznia 
1998 r., czyli nie o tych umowach, które były zawarte 
wcześniej, przed 1 stycznia 1998 r. Prawdopodobnie 
ta data 1 stycznia 1998 r. wynika – o to nie pytaliśmy, 
zapomnieliśmy spytać – z wejścia w życie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. 
Tak więc w związku z tym… No, chodzi o to, żeby 
objąć to nową ustawą.

Ta poprawka, która, jak mówię, różniła się od tej, 
którą zgłosiła pani senator Rotnicka, tylko tą datą – 
w tamtej nie było ograniczeń, a tutaj był 1 stycznia 
1998 r. – uzyskała poparcie całej komisji. Tutaj wszy-
scy byliśmy jednogłośni, a na posiedzeniu poprzed-
niej komisji stosunek głosów był 3:4 i poprawka nie 
została przyjęta.

Proszę państwa, kończąc, trzeba powiedzieć tak, 
że sama ustawa jest oczywiście słuszna. Dobrze, 
że wprowadza się pewien okres, ten 20-letni, żeby 
zamknąć te odległe terminy, które nieraz się poja-
wiały. Niemniej jednak prawnicy, osoby związane 
z Polskim Związkiem Działkowców, przedstawiali 
na posiedzeniu komisji takie argumenty, że wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego, które były w latach 2015 
i 2017, już umożliwiały to, że można było występo-
wać… Jeżeli np. ktoś miał zawartą umowę o wykup 
nieruchomości, ale w ramach tych negocjacji przed 
wywłaszczeniami… Już można było występować. 
I był już ten okres kilku lat. Ale z drugiej strony były 
argumenty, że oczywiście nie wszyscy o tym wiedzie-
li, nie byli zorientowani, że można wystąpić z takimi 
roszczeniami. I była obawa tego typu, że teraz może 
się okazać, że te osoby, które nie mogły występować 
z roszczeniami w związku z tym, że przepisy tak 
zostały zmienione… Czyli najważniejsza sprawa to 
jest to, że jeżeli było wywłaszczenie na cel publiczny, 
to każde takie wywłaszczenie na cel publiczny jest 
poprzedzane umową, można wykupić nieruchomość 
na podstawie umowy. Jeżeli ktoś podpisał tę umowę, 
to nie mógł wystąpić o zwrot nieruchomości, a jeżeli 
był wywłaszczony, to mógł. Ta ustawa mówi o tym, 
że te osoby, które wcześniej zawarły tę umowę… 
Podaję przykład tej umowy, bo dotyczy to również 
współwłaścicieli, tej drugiej części. Jeżeli te osoby 
zawarły wcześniej tę umowę, to w świetle tej ustawy 
mają 3 lata na to, żeby złożyć wnioski, a jeżeli nie, 
to zwrotu już nie będzie, będzie można starać o to 
tylko przez 20 lat.
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(senator W. Sługocki) kiedy wykup nastąpił na zasadzie umowy. Teraz to 
otwieramy, teraz będzie można. 

Tak więc jest pierwsze pytanie. Ile będzie takich 
wniosków o zwrot nieruchomości? Trudno dzisiaj 
powiedzieć, ile będzie tych wniosków. Zobaczymy.

Jednocześnie pewnie jest tak – to, co pan, Panie 
Senatorze, mówił – jeżeli chodzi o taki negatywny 
stosunek, żeby nie było jakiegoś handlu nierucho-
mościami, żeby ktoś nie próbował tej ustawy wy-
korzystać, to zdecydowanie lepiej by było, gdyby 
to był krótszy okres, np. 6-miesięczny, tak jak pan 
powiedział.

Rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli ktoś chciał, 
chce, szykuje się, żeby podjąć jakieś takie działania, 
i wie o jakichś nieruchomościach, które np. zostały 
nabyte na zasadzie umowy, a będzie można teraz 
wystąpić o zwrot, to jestem przekonany, że on i tak 
jest do tego przygotowany, i czy na to będą 3 miesią-
ce, czy 6 miesięcy, czy rok, to on jest przygotowany. 
Zapewne skrócenie terminu trzeba… Mamy mniej 
więcej widełki, od – do, czyli mamy ustawę, która 
ogranicza w tej chwili czas na zwrot nieruchomo-
ści do 20 lat. Do tej pory było można… Była wła-
ściwie nieskończoność, termin nie był ustalony, nie 
było określone, jak długo można, w związku z tym 
wprowadzamy nową ustawę. Musi być jakiś okres 
przejściowy dla tych osób, które zostaną zabloko-
wane, żeby one mogły ewentualnie złożyć wniosek 
o zwrot nieruchomości. No i była taka kwestia: mię-
dzy 0 a 3 lata. Tak to mniej więcej było. No, zero jest 
niemożliwe ze względu na to, że nie można by złożyć 
takiego wniosku o zwrot nieruchomości w przypad-
ku, gdy się wprowadza ustawowo 20-letni okres, 
bo Trybunał Konstytucyjny o tym nic nie mówił. 
Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się w całkiem 
innych sprawach. To zostało w tej chwili dla obiegu 
prawnego, stabilizacji prawa itd.… żeby nie było tak, 
że wracamy, że nieruchomość wywłaszczona 50 lat 
temu, a teraz jest wniosek, szukanie dokumentów, 
ustalanie, co jest zazwyczaj bardzo trudną sprawą. 
Przypominam, że robi to starosta, starosta zajmuje się 
zwrotem nieruchomości. To są proceduralne sprawy, 
bardzo uciążliwe.

Pozostaje pytanie: ile lat można takie postępowa-
nia przeprowadzać? No i tutaj jest zmiana w ustawie, 
która mówi: ok, wszystko w porządku, ale 20 lat do 
tyłu, nie więcej. Tak jest według tej ustawy. Taka 
jest ta zmiana. Tak więc pozostaje do wyważenia 
to, co powiedziałem, ten okres od 0, ale do ilu? No, 
Sejm ustalił 3 lata, najpierw była mowa o 2 latach, ale 
potem, o ile wiem, w Sejmie zmieniono to na 3 lata. 
Jest kwestia tego, jaki termin byłby właściwy. Pewno 
mamy tu różne zdania, ale chyba należy założyć, że 
im krótszy, tym zdecydowanie mniej będzie proble-
mów po złożeniu wniosków. No, jednocześnie musi 
być jakiś termin, bo krzywda, jaka została wyrządzo-

Tak. Ale to nie po mojej stronie był błąd, Pani 
Marszałek.

Mam ważne pytanie, choć de facto pan senator 
sprawozdawca, pan senator Florek dość wyczerpu-
jąco o tym mówił. Chcę powiedzieć, że też odbyłem 
wiele spotkań z przedstawicielami Polskiego Związku 
Działkowców, były to spotkania niezwykle meryto-
ryczne. Polscy działkowcy martwią się, akceptując 
oczywiście generalnie założenia, regulacje tej usta-
wy… Ja też jestem za wprowadzeniem w życie tejże 
ustawy, niemniej jednak zgłaszam swoją wątpliwość 
i mam pytanie. Pan senator Florek dość optymistycz-
nie podchodzi do tego, że ta poprawka dotycząca 
skrócenia okresu, o którym mówimy, z 3 lat do roku 
stanie się faktem. No, zdecydujemy w głosowaniu, 
oby tak było. Ale ja chciałbym się tutaj upierać, a tak-
że wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polskiego Związku 
Działkowców i prosić o to – nie wiem, czy komisja 
rozpatrywała taką propozycję i czy ją zaakceptuje 
– aby skrócić ten okres przejściowy z 3 lat do 6 mie-
sięcy. Nie wiem, Panie Senatorze, czy zwracaliście 
państwo uwagę na to, że to będzie czas, który de 
facto da asumpt wszystkim tym, którzy będą chcieli 
w jakiś sposób korzystać z tych możliwości i niejako 
handlować roszczeniami do nieruchomości. No, jest 
takie zagrożenie. Jeżeli ktoś faktycznie stracił taką 
nieruchomość i ma stosowne dokumenty…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, mi-
nuta.)

…to może to zrobić szybko. Dlaczego dajemy aż 
3 lata? Dla kogo? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przedtem było 

20…)
(Senator Waldemar Sługocki: Tak, 20. Dokładnie.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Tak, Panie Senatorze, potwierdzam, że dysku-
sja na ten temat była obszerna, dotyczy to nie tylko 
Polskiego Związku Działkowców, dotyczy to przecież 
wszystkich nieruchomości. Oni to podnosili.

Pewno możemy z panem senatorem się zgodzić, że 
jeżeli chodzi o ten czas, czy rok, czy 6 miesięcy… Nie 
wiemy. Może pan minister odpowie na pytanie, ile jest 
takich spraw, ile może się pojawić. Bo do tej pory nie 
można było złożyć wniosku o zwrot nieruchomości, 
jeżeli było się współudziałowcem, współwłaścicie-
lem, nie można było złożyć wniosku w przypadku, 
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(senator P. Florek) Senator Waldemar Sługocki:

To będzie trudne, Pani Marszałek. Ale bardzo 
dziękuję.

Panie Senatorze, chciałbym dopytać, bo odpowia-
dając na moje pytanie, nie uwzględnił pan tego, czy 
istnieje możliwość handlu roszczeniami. Czy nie bę-
dzie takiej sytuacji, że pojawią się wyspecjalizowane 
firmy, kancelarie, które będą poszukiwać właścicieli 
nieruchomości i będzie z tego proceder na ogromną 
skalę? Myślę, że w tym kontekście poprawka, która 
powstaje z inicjatywy pana senatora Augustyna, pani 
senator Rotnickiej, senatora Wcisły i mojej, tj. skró-
cenie tego czasu do 6 miesięcy, jest właściwa. Czy 
podziela pan ten pogląd? Co na to komisja? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Na posiedzeniu komisji chyba nie dyskutowaliśmy 

na ten temat. Ale ja mogę powiedzieć, że nie sądzę, 
żeby to był proceder na aż tak wielką i wysoką skalę 
– chociaż nie można tego wykluczyć. Nie można wy-
kluczyć tego, że np. ktoś znajdzie nieruchomość, która 
została wykupiona w drodze umowy, odszuka wła-
ściciela i podpowie mu, że załatwi za niego wszystkie 
sprawy, a on niech tylko złoży wniosek i się stara… 
Jest to możliwe, oczywiście, że takie sytuacje mogą 
się zdarzyć. Jest to możliwe. Ale ewentualnie na jaką 
skalę jest to możliwe? Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie, dlatego że my właściwie nie wiemy – może pan 
minister państwu powie, gdy będzie odpowiadał na 
pytania, bo może pan minister to wie – jaka jest skala 
możliwości zwrotów. Pewnie trudno to będzie ustalić 
na podstawie informacji, które mamy. Można chyba 
to ustalić na podstawie odmów, które były, a doty-
czyły zwrotów… No ale odmowy co do zwrotów 
wynikały z tego, że albo wszyscy współudziałowcy 
nie byli zgodni, albo ktoś złożył wniosek dotyczący 
nieruchomości, która była wykupiona na zasadzie 
umowy, a wtedy nie miał prawa do zwrotu i dostawał 
odmowę. Z tego, co mówił pan minister, wynika, że 
w ostatnich latach było parę tysięcy takich zwrotów, 
chyba koło 4 tysięcy. Ale trudno powiedzieć, czy 
osób, które rzeczywiście dobrowolnie zdecydowały 
się na umowę wykupu, jest sporo, czy będą one te-
raz występować o zwrot nieruchomości. Zwrócenie 
niektórych nieruchomości jest dzisiaj oczywiście 
niemożliwe, to jest całkiem inna sprawa, potem jest 
kwestia odszkodowania, tak że…

Myśmy w komisji szczegółowo tego nie omawiali, 
ale jeśliby pan senator zapytał pana ministra… Może 
pan minister ma większą wiedzę o ewentualnej skali 

na osobom, które zostały wywłaszczone… A jeszcze 
pamiętajmy, że mówimy o latach obowiązywania po-
przedniej ustawy o gospodarce nieruchomościami, tej 
z 1985 r., albo o tym, co było jeszcze przed ustawą, 
przed 1985 r. Pamiętamy, jak to było. To nie było 
tak jak dzisiaj, że rzeczoznawca dokonuje wyceny 
przy wywłaszczeniu nieruchomości, że cena musi 
odpowiadać wartości nieruchomości itd. To były inne 
czasy, kiedy to jednostronnie ustalano cenę, która nie 
miała nic wspólnego z ceną rynkową w tamtym cza-
sie. W związku z tym jeżeli w czyimś przypadku wy-
kupiono nieruchomość – a pamiętajmy, że… Zresztą 
już wielokrotnie podkreślaliśmy na tej sali to, że je-
żeli dokonuje się wywłaszczenia, to najpierw należy 
spróbować daną nieruchomość wykupić, na zasadzie 
umowy. Mówiliśmy ostatnio o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym, wtedy też była mowa o tym, że 
będą podejmowane decyzje, by najpierw spróbować 
wykupić tereny w drodze umowy, a dopiero potem 
w drodze wywłaszczenia. I okazało się, że osoby, któ-
re zdecydowały się na warunki, jakie im postawiono, 
i zdecydowały się na wykup umowny, czyli rozwiąza-
nie notarialne, popełniły błąd. Bo jeśliby poczekały 
na wywłaszczenie – może nawet po tej samej cenie, 
a może więcej by uzyskały, bo to różnie bywa – to 
miałyby prawo do zwrotu, ale ponieważ zgodziły się 
na wykup na zasadzie umowy, to nie miały prawa do 
zwrotu. A więc tu pewnej sprawiedliwości musi stać 
się zadość.

Rzeczywiście były takie przypadki, że w daw-
nych, dawnych latach cena za nieruchomość była 
niska. No ale wiemy, że w przypadku zwrotu nieru-
chomości i tak trzeba zwrócić to, co się otrzymało. 
Ewentualnie jest kwestia nieruchomości zamiennej… 
Na pewno sprawy dotyczące zwrotu są trudne. Jeżeli 
na danej nieruchomości powstały jakieś budynki, 
obiekty… Jeżeli teren nie był przeznaczony na cel 
publiczny, a potem się okazało, że coś wybudowano, 
to… A więc trzeba to wszystko wyważyć. Tak że to 
są bardzo, bardzo trudne sprawy.

Reasumując, powiem tak: ten wskazany tu termin 
to jest po prostu taki termin, który… Jak się wydaje, 
minimalny jest termin 3-miesięczny, który musi być. 
Ale o tym, czy to będą 3 miesiące, 6 miesięcy, rok, 2 
lata czy 3 lata, to już Wysoka Izba zdecyduje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki chce w ułamku sekundy 

dopytać.
(Senator Waldemar Sługocki: Spróbuję w ułamku, 

ale…)
Proszę.
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(senator P. Florek) by ze względu na to, o czym pan senator tutaj mówił. 
To ma związek z zagospodarowywaniem tych ogro-
dów działkowych przez wiele, wiele lat.

Działkowcy mieli też możliwość zasiedzenia. No, 
tu jest też sprawa zasiedzenia. Po 20 latach, jeżeli 
w dobrej wierze… A generalnie to była dobra wiara, 
jeżeli chodzi o te działki. No, można było ewentualnie 
uzyskać na tych działkach zasiedzenie. 

Jest też ustawa o ogrodach działkowych, która 
to reguluje, która mówi właśnie o tym, o czym pan 
senator tutaj wspominał, no ale trudno jest mi odpo-
wiedzieć na te pytania. Proszę się zwrócić do pana 
ministra i zapytać, co by się stało w takiej sytuacji, 
gdyby rzeczywiście nastąpił zwrot nieruchomości, 
na której byłyby ogródki działkowe, i jakie ewentu-
alnie byłyby z tego tytułu konsekwencje dla samych 
działkowców.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Senator Jerzy Wcisła. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, nowelizacja ustawy daje też pra-

wo do wystąpienia z roszczeniami osobom, które już 
wcześniej występowały z podobnymi roszczeniami 
i którym odmówiono zwrotu nieruchomości, a także 
osobom, które w ramach jakiegoś procesu były pyta-
ne, czy żądają zwrotu nieruchomości, i nie wykazały 
zainteresowania tą sprawą. 

Czy na posiedzeniu komisji była dyskusja na temat 
tego, co spowodowało, że te osoby dostają teraz prawo 
do ponownego wystąpienia z roszczeniami?

Senator Piotr Florek:
No, mówimy o tych 2 przesłankach. Pierwsza jest 

taka, że jeżeli rzeczywiście nie było wywłaszczenia, 
tylko wykup nieruchomości, no to była odmowa. 
W związku z tym tu jest prosta sprawa: była odmowa, 
a teraz można będzie ten wniosek złożyć i odmowy 
nie będzie. A w przypadku, gdy było się współudzia-
łowcem, wszyscy współudziałowcy musieli wystąpić 
o zwrot nieruchomości. No, okazało się, że nie wszy-
scy byli zainteresowani zwrotem nieruchomości, a jak 
nie wystąpili o to wszyscy, to była odmowa. Może coś 
się zmieniło. Może ktoś, kto wtenczas nie miał w tym 
interesu i nie chciał zwrotu, teraz zmieni zdanie i bę-
dzie chciał o to wystąpić, czego nie można wykluczyć. 
To mogła być osoba tym kompletnie niezainteresowa-
na w tamtym czasie. Ona nie była zainteresowana, ale 
teraz, jak się prawo zmieniło i jest taka możliwość, 
może się okazać, że jednak będzie zainteresowana. 
No, ta furtka jest otwarta i te osoby, którym wtedy 

zjawiska, które w wyniku tej zmiany ustawowej może 
nastąpić.

(Senator Sławomir Rybicki: Zapytamy ministra.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, są 2 ustawy. Ta, nad którą pro-

cedujemy, ma wyjść naprzeciw tym dawnym wła-
ścicielom. Najpierw ich wywłaszczono ze względu 
na cel publiczny, a potem de facto przeznaczono 
te nieruchomości na inny cel, być może też ważny 
z punktu widzenia spraw publicznych. No, załóżmy, 
że np. na szpital zamiast na coś innego przeznaczono 
taką nieruchomość.

I teraz proszę zauważyć, że jeśli chodzi o dział-
kowców, to wywłaszczenie nie może się odbyć bez 
odszkodowania w trybie art. 26 ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. A z kolei ta ustawa mówi, że 
wywłaszczyć można bez odszkodowania. 

Czy państwo rozważaliście zderzenie tych 2 prze-
pisów? Który przepis po wejściu w życie tej ustawy 
będzie ważniejszy? Bo rozumiem, że ustawy są rów-
noważne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
No, jeżeli chodzi o działkowców, to rzeczywiście 

liczba ogrodów działkowych w Polsce jest stosunko-
wo duża. To jest kwestia tego, w jakiej formie prawnej 
zostały przekazane nieruchomości pod ogrody dział-
kowe. Weźmy ten przykład, który podawałem. Była 
taka sytuacja, że np. celem publicznym…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 
zakładamy, że…)

No, był jakiś tam obszar. Jeżeli ten teren nie został 
zgodnie z celem publicznym wykorzystany, to jest to 
jasna przesłanka. Musiałby być jakiś cel publiczny. 
Nieważne, czy wybudowano szkołę, czy szpital. Nie 
było wywłaszczenia w określonym celu, w związku 
z tym te nieruchomości generalnie podlegałyby zwro-
towi. Jeżeli one są…

(Senator Mieczysław Augustyn: A czy działkowcy 
dostaną odszkodowania?)

No, nie sądzę, żeby w tej sytuacji nastąpił zwrot 
nieruchomości przekazanych działkowcom, chociaż-
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(senator P. Florek) prawnym np. nie można tam zrealizować żadnej in-
westycji. Tak więc dobrze by było, gdyby jakiś okre-
ślony czas… Padła propozycja, żeby to było 20 lat, 
ale to może być np. 30 lat – można taką poprawkę 
zgłosić. Chodzi o to, żeby to uregulować, ale żeby 
nie było tak, że od dzisiaj tylko 20 lat wstecz, a jak 
50 czy 60 lat, to już nie… To jest właśnie to, o czym 
mówimy, czyli ten okres przejściowy. Chodzi o to, 
żeby wszystkie osoby, które jeszcze są zaintereso-
wane zwrotem nieruchomości, mogły te wnioski 
złożyć. Kwestia jest tylko tego typu, że nie wiadomo, 
ile tych wniosków zostanie złożonych, ile osób czuje 
się pokrzywdzonych w związku z tym, że w wyniku 
umowy zdecydowało się na sprzedaż nieruchomo-
ści. Trudno dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy to 
jest do końca sprawiedliwe. Gdyby tych wniosków 
było dużo, to pewnie należałoby ten okres jakoś 
zdecydowanie wydłużyć, tak żeby to nie było 20, 
ale np. 30 lat do tyłu. Dotychczas sytuacja była taka, 
że sprawa była otwarta, w związku z czym można 
było te wnioski składać. Myślę, że dużo osób zain-
teresowanych wiedziało o tym i stosowne wnioski 
o zwrot nieruchomości złożyło. Ustawa mówi o tym, 
że chce się zamknąć pewien okres, żeby wyjaśnić 
stany prawne nieruchomości. Chodzi o sytuacje, gdy 
stan prawny jest niejasny, o to, żeby te grunty nie 
były blokowane, żeby można było w odniesieniu do 
tych gruntów podejmować różnego rodzaju decyzje, 
np. inwestycyjne. Bo jak mamy nieuregulowany stan 
prawny, jak nie ma właściciela, to niestety żadnej in-
westycji na danym gruncie nie zrealizujemy. To jest 
takie… Cały czas mówię, że to trzeba wypośrodko-
wać, popatrzeć, co się działo w PRL. W PRL się nie 
dyskutowało, tylko się zabierało. Była decyzja i nie 
było dyskusji. W związku z tym wracamy również 
do tamtych lat. Jak się ograniczymy do 20 lat, to… 
Proszę sobie odjąć 20 lat od roku 2019. Będzie jesz-
cze kwestia okresu przejściowego, czyli będziemy 
mówić już tylko o zwrocie nieruchomości, które 
w ostatnich… To dotyczy ostatnich 20 lat. Z jednej 
strony zamykamy tu furtkę do zwrotów, powiedział-
bym, za lata poprzednie. Z drugiej strony dobrze by 
było te sprawy prawne uporządkować. Jak zawsze 
jest tu kwestia terminu. Oczywiście to, co mówi-
łem… Była dyskusja na posiedzeniu jednej i drugiej 
komisji. Trzeba tu jakby wyważyć niebezpieczeń-
stwo, o którym państwo mówiliście. Pan senator 
tutaj o tym wspominał. Trzeba to wyważyć.

Z jednej strony ważne jest, żeby – ktoś to tak chyba 
nazwał – nie obudzić demonów przeszłości, które 
mogą się uaktywnić. Może to być rzeczywiście… 
Nie wiemy dzisiaj, ile tych wniosków będzie, jak to 
wszystko będzie wyglądało. I wskazane by było, żeby 
ten okres był jak najkrótszy.

Z drugiej strony, jeżeli są jeszcze osoby, które do 
tej pory – mówimy o latach sześćdziesiątych, sie-

odmówiono, a teraz w tych przypadkach ustawa ze-
zwala… Oni mogą o to wystąpić i sprawa ponownie 
będzie rozpatrywana. Jest duże prawdopodobieństwo, 
że w niektórych przypadkach – tych, w których z tych 
powodów, o których pan senator tu wspominał, wtedy 
negatywnie została ta sprawa załatwiona – będzie to 
pozytywnie…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, trochę się zaniepokoiłem, słu-

chając pana odpowiedzi, w których przebijał taki 
ton patrzenia na tę problematykę z punktu widzenia 
interesu państwa, urzędów administracji publicznej. 
Padło też, że otwarcie furtki na 20 lat… A przecież 
mówimy o wywłaszczeniach niesłusznych, takich, 
które nie były realizowane na cel publiczny. Dotyczy 
to żywotnych praw, uprawnień, również wolności 
obywatelskich, które tak samo ważne były przez 
20 lat i nie były mniej ważne np. w czasach PRL. 

Dlaczego zawężamy ten horyzont czasowy do 
20 lat, pozbawiając tym samym szansy na ubieganie 
się o odszkodowanie czy o zwrot nieruchomości nie-
słusznie wywłaszczonych i niezrealizowanych na cel 
publiczny osoby, które straciły swój majątek w cza-
sach wcześniejszych, w czasach PRL?

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, dotychczas można było składać 

wnioski o zwrot nieruchomości bez ograniczenia 
czasowego. Nieważne, czy to było 20, 50 czy 70 lat 
temu – taki wniosek można było składać. Myślę, 
że sporo zainteresowanych takie wnioski składało, 
oczywiście gdy zwrot nieruchomości był możliwy ze 
względu na to, że cel publiczny nie został wykona-
ny. Skąd te 20 lat, czemu to ograniczenie? Zmienia 
się to… Mamy dzisiaj odpowiednie katastry, ka-
taster nieruchomości, mamy uregulowane sprawy 
w księgach wieczystych, mamy elektroniczne księgi 
itd. Dzisiaj dostęp do informacji jest zdecydowanie 
łatwiejszy. To szperanie w biurach notarialnych, po-
szukiwanie dokumentów w księgach itd. było bardzo 
uciążliwe. Dzisiaj sprawa jest łatwiejsza. Jeżeli cho-
dzi szczególnie o grunty, grunty zagospodarowane 
w ważnych miejscach, to należałoby raz i do końca 
uregulować ich stan prawny w sytuacjach wątpli-
wych, bo w związku z tym nieuregulowanym stanem 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Senator Piotr Florek:
Co do liczby zwrotów nieruchomości, to myślę, że 

to będzie dobre pytanie do pana ministra, bo pan mi-
nister zapewne ma takie dane. Ja mniej więcej orien-
tuję się, ile to jest rocznie w jakichś poszczególnych 
starostwach, ale mówimy o skali kraju, o zsumowaniu 
tego wszystkiego, więc trudno mi odpowiedzieć na 
to pytanie. O ile pamiętam, na posiedzeniu komisji 
przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców 
twierdzili, że oni na etapie prac parlamentarnych, 
sejmowych nie zostali włączeni w prace. Dlatego 
oni zgłaszali się do nas, do Senatu, i dlatego każdy 
z państwa senatorów dostał pismo na swoją skrzynkę. 
Przypominam sobie, że tych wniosków, tych pism 
było mnóstwo. Krajowa Rada Polskiego Związku 
Działkowców, okręgowe… Ja sam się spotkałem 
z przedstawicielami Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców w Poznaniu, którzy się do 
mnie zgłosili, przyszli na spotkanie i też swoje uwa-
gi zgłaszali. Tak że na etapie prac sejmowych… nie 
mogę tego powiedzieć na pewno, ale chyba nie brali 
udziału w pracach w Sejmie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pytanie, właściwie 2 pytania. Pierwsze dotyczy 

problematyki nie zwrotu nieruchomości wywłasz-
czonej rozumianego jako… to znaczy wywłaszczenia 
rozumianego jako pozbawienie prawa własności… 
Można także wywłaszczyć przez pozbawienie ogra-
niczonego prawa rzeczowego albo użytkowania wie-
czystego. 

Czy ta ustawa tym się zajmuje? Chyba nie. Jak to 
jest w praktyce? Czy w ogóle są takie przypadki, że 
zwrot użytkowania wieczystego jest realizowany? To 
jest pierwsza kwestia. Czy w ogóle to jest możliwe, 
dopuszczalne?

Druga kwestia to kwestia artykułu przejściowe-
go, ale w wersji z poprawki, która była złożona na 
posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Mianowicie po-
sługujemy się w art. 3 terminem „w okresie od dnia 
1 stycznia 1998 r.”, a to jest okres dłuższy niż 20 lat. 
To by oznaczało, że pewna wypreparowana grupa ma 
większe uprawnienia, że dłużej niż 20 lat… Mówiąc 
inaczej, czy ten okres dodawany w ust. 7 w art. 136 

demdziesiątych, kiedy te osoby zostały wywłasz-
czone, o PRL – nie skorzystały z tego… Żeby one 
jeszcze mogły złożyć wnioski… To jest kwestia 
okresu przejściowego. Zamknięcie tej sprawy jest 
chyba wskazane i wszyscy tego oczekują, również 
samorządy. Samorządy też są zainteresowane tym, 
żeby uregulować stan prawny gruntów, które mają ten 
stan nieuregulowany. Chodzi oczywiście o to, żeby 
można było te grunty wykorzystywać dla celów np. 
inwestycyjnych.

Jeszcze raz podkreślam, że trzeba to po prostu 
wyważyć, zdecydować, jaki termin byłby tutaj naj-
właściwszy. Nie jest to takie proste jak w matema-
tyce, nie jest tak, że możemy coś dodać i coś odjąć. 
Musimy podjąć stosowną decyzję, Wysoka Izba musi 
przegłosować poprawkę, bo nie ulega wątpliwości, że 
3-letni okres, który był podany w Sejmie, jest zde-
cydowanie, jak wszyscy stwierdzili, zbyt długi. On 
powinien ulec skróceniu. Poprawka, która została 
złożona na posiedzeniu komisji – oczywiście podczas 
debaty jest jeszcze możliwość składania poprawek – 
dotyczy właśnie tego okresu. W tej poprawce, na co 
chcę zwrócić uwagę, dodano zapis o 1 stycznia 1998 r. 
Poprzednio tego nie było. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco!
Nawet nasza dzisiejsza dyskusja świadczy o tym, 

jak poważny jest problem, jeżeli chodzi o działkow-
ców. Ja też mam kilka pytań, które tutaj… Cele 
zostały częściowo wyjaśnione przez moich przed-
mówców.

Moje pytanie jest takie. Czy ustawa była konsulto-
wana, według pańskiej wiedzy jako senatora sprawoz-
dawcy, z działkowcami? To jest, jak widzę – oni mnie 
zaprosili na spotkanie – bardzo poważny problem.

(Senator Piotr Florek: Wcale nie była.)
Nie zadaję innych pytań. W większości sprawy 

zostały tutaj wyjaśnione. Prawdopodobnie będziemy 
jeszcze nie raz robić nowelizację, bo sytuacja jest 
skomplikowana.

Mam pytanie. W jakiej skali, według pańskiej 
wiedzy, jest rozwiązywany ten problem, tzn. ile jest 
mniej więcej zwrotów nieruchomości? Czy są jakieś 
wyliczenia, które by pokazywały, w jakim zakresie 
problem jest rozwiązywany? Dziękuję.
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(senator J. Czerwiński) Zapraszam, Panie Ministrze, tak czy inaczej, na 
pewno będą pytania do pana. Zapraszam więc na 
mównicę.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Tak, spodziewam się.)

Jak rozumiem, senator Sławomir Rybicki podtrzy-
muje chęć zadania pytania, tak?

(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Czy będzie jakieś wystąpienie wcześniej, czy od 

razu pytania, Panie Ministrze?
(Głos z sali: Pytania.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: Może pytania.)
Pytania? Dobrze.
Proszę, pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam do pana ministra pytanie, które częściowo 

skierowałem też do senatora sprawozdawcy, dotyczą-
ce okresu 20 lat. Dlaczego właśnie 20 lat? Tym samym 
zamyka się drogę do roszczeń wielu pokrzywdzo-
nym we wcześniejszym okresie, a w szczególności 
w PRL, osobom skrzywdzonym wywłaszczeniem 
na cel publiczny, którego nigdy nie zrealizowano. To 
jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Ministerstwo dysponuje pewnie 
jakimiś szacunkami – jakiś szacunek za pomocą ja-
kiegoś rodzaj badań musiało przecież czynić – w za-
kresie tego, jaka jest skala możliwych roszczeń. Czy 
można więc mówić o jakiejkolwiek skali majątkowej? 
Mniej więcej o jakiej? Jakiego kwotowo wyrażonego 
majątku to by dotyczyło? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Aby być precyzyjnym w odpowiedzi na pytanie 

pana senatora, trzeba powiedzieć, że my okresu do 
roszczeń zwrotowych nie ograniczamy. Dzisiaj wpro-
wadzamy okres przejściowy, w którym te roszczenia 
mogą być złożone, ale nie ma żadnej bariery czasowej 
co do tego okresu. Jednak rzeczywiście wprowadza-
my do prawa administracyjnego znaną w kodeksie 
cywilnym instytucję dawności. No, przyjmując 
racjonalne założenie, że instytucja dawności spo-
woduje stabilizację stosunków własnościowych dla 
właścicieli nieruchomości, ale także dla samorządu 
czy państwa. Tak że ona nie jest niczym nowym. Ja 
przygotowałem sobie takie przykładowe przedawnie-

jest stosowany także w przypadku artykułu przejścio-
wego, art. 3? Bo 20 lat do tyłu, jeśli ta ustawa zacznie 
obowiązywać w najbliższym okresie, to będzie rok 
1999. Dobrze mówię?

(Senator Piotr Florek: Tak.)
A w tym artykule przejściowym mamy rok 1998. 

Czyli dajemy pewnej wąskiej grupie, tej, którą zaj-
mował się Trybunał Konstytucyjny, większe upraw-
nienia niż całości. Chyba że się mylę i trzeba będzie 
ten 20-letni okres także nakładać na tę datę 1998 r.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:

Myślę, że słusznie to pan zauważył i będzie py-
tanie… Bo ta zmiana nastąpiła na posiedzeniu ko-
misji. Na posiedzeniu komisji nawet nie pojawiła 
się ta data 1 stycznia, a może ja nie zauważyłem… 
Dopiero gdy spojrzałem w sprawozdanie komisji, to 
zobaczyłem, że data 1 stycznia 1998 r. się pojawiła. 
No i rzeczywiście ma pan słuszną uwagę co do tych 
20 lat. Myślę, że to by było dobre pytanie do pana 
ministra w takim razie, bo pan minister akceptował 
tę poprawkę.

Użytkowanie wieczyste oczywiście nie wchodzi… 
Tu jest mowa o właścicielu nieruchomości, więc te-
matu zwrotu nieruchomości przy użytkowaniu nie 
ma… A co do tych ograniczonych praw rzeczowych, 
o których pan mówił, to też bym proponował jed-
nak… Nie omawialiśmy tego tematu na posiedzeniu 
komisji, mógłbym więc tylko wyrazić swoje zdanie, 
a ponieważ ono czasami nie było zgodne ze zdaniem 
pana ministra, to wolałbym się ograniczyć… Niech 
pan minister na to pytanie odpowie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Florek: Dziękuję.)
Szanowni Państwo, projekt tej ustawy został wnie-

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister inwestycji i rozwoju.

Jest z nami pan minister Artur Soboń, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?
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(sekretarz stanu A. Soboń) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, 

to oczywiście, jeśli ja je w ogóle dobrze rozumiem, 
wywłaszczenia, szczególnie po 1 stycznia 1998 r., od 
kiedy obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami, muszą być na cele publiczne. W poprzednich 
ustawach, nawet mam tutaj taką ściągawkę… W tej 
z roku 1985 były to inne oczywiste cele publiczne, 
czyli to było dużo mniej ostre, ale praktycznie od roku 
1946, czyli tego dekretu z roku 1946, oraz ustawy 
o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 
z roku 1958 rzeczywiście działki były celem użytecz-
ności publicznej. Po roku 1998 jest jednoznaczne, iż 
ogrody działkowe nie mieszczą się w kategorii celu 
publicznego, zatem tego typu wywłaszczania po tym 
roku są w ogóle niemożliwe.

Kogo wywłaszczano? Oczywiście wywłaszcza-
no osoby fizyczne, więc one mają prawo ubiegać się 
o zwroty.

Jeślibyśmy przyjrzeli się tym przesłankom, któ-
re… No i oczywiście nie ma mowy o niekonstytucyj-
ności w sytuacji, gdy my wprowadzamy te 2 wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego, które… Trybunał upo-
mniał się o tych obywateli, którzy byli wywłaszczeni 
nie na podstawie decyzji, tylko na podstawie umowy, 
i o tych, którzy nie mogli ubiegać się o zwrot nie-
ruchomości, ponieważ musieli znaleźć wszystkich 
spadkobierców współwłaściciela bądź ułamkowych 
części tej nieruchomości, dając możliwość samodziel-
nego postępowania zwrotowego.

Jeśli chodzi o skalę, to gdybyśmy przyjęli, że 
wojewodowie rozpatrzyli 3 tysiące 142 odwołania 
od decyzji organów pierwszej instancji w ogóle, zo-
baczylibyśmy, że w przypadku 106 odwołań, czyli 
to jest ok. 3,4%, jest sytuacja, że wniosek o zwrot 
nieruchomości lub jej części został złożony jedynie 
przez część podmiotów uprawnionych, a 29 odwołań, 
czyli niespełna 1%, dotyczy zwrotu udziałów w wy-
właszczonej nieruchomości. Krótko mówiąc, to nie 
jest skala, która jest jakaś ogromna, gigantyczna, tzn. 
nie spodziewamy się… Pewnie będą to pojedyncze 
sytuacje bądź będą setki tego typu sytuacji, bo też 
nie wiemy… Orzecznictwo sądów było w tym za-
kresie jednoznaczne i mogą oczywiście ujawnić się 
ci, którzy nie składali tego typu roszczeń, wiedząc, 
że orzecznictwo jest bezwzględne i nie ma szans na 
uzyskanie decyzji o zwrocie nieruchomości wywłasz-
czonej na cel publiczny, który to cel publiczny nie 
został zrealizowany.

Jeśli chodzi o działkowców, to jest najzupełniej 
oczywiste, że obowiązuje ustawa o ogrodach działko-
wych, która ma w tym zakresie swoje regulacje. Jest 

nia roszczeń z kodeksu cywilnego, one są oczywiście 
krótsze, nie chcę tutaj wymieniać, ale takie roszcze-
nia oczywiście są, zresztą skrócone do 6 lat. Skąd 
nam się wziął ten termin 20 lat? Ten 20-letni okres 
uwzględnia okres powstania uprawnienia do zwrotu. 
W przypadku tego najdłuższego okresu, czyli 10 lat 
od wywłaszczenia, jest 7 lat, kiedy w ogóle nie roz-
poczęto żadnych prac, a 10 lat, kiedy ten cel nie został 
zrealizowany – to jest ten najdłuższy okres. Dodajemy 
10 lat i powstaje okres 20-letni, który wydaje się ra-
cjonalny. W związku z tym – jeszcze raz to powiem 
– nie ograniczamy roszczeń do okresu 20 lat dawności 
poprzez wprowadzenie okresu przejściowego, który 
obecnie w projekcie ustawy wynosi 3 lata, a liczyłby 
1 rok, gdyby Senat przyjął dziś poprawkę zgłoszoną 
na posiedzeniu komisji samorządu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję.)
(Senator Sławomir Rybicki: Jeszcze o skali pro-

blemu.)
Na dzisiaj postępowań zwrotowych kończących 

się zwrotem, które są toczone przed starostami, jest 
ok. 600 rocznie. Postępowań czy wniosków, które na 
podstawie tej ustawy – ustawy o gospodarce nieru-
chomościami – od 1998 r. do dzisiaj zostały zakoń-
czone odmownie, niezależnie od przyczyn, jest ok. 
4 tysięcy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy są pytania?
Proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

2 krótkie pytania.
Panie Ministrze, czy przepisy tej ustawy nie budzą 

wątpliwości konstytucyjnych chociażby w odniesie-
niu do art. 21 ust. 2 konstytucji, który dopuszcza 
wywłaszczenie wyłącznie na cel publiczny, a nigdy 
na rzecz podmiotu prywatnego? No, to być może 
podmioty prywatne będą się starały o to, żeby inne 
podmioty mające odrębną własność były wywłasz-
czone. To po pierwsze.

Po drugie, powtórzę to pytanie, które do pana 
przewodniczącego kierowałem. Czy przepisy tej 
ustawy nie stoją w sprzeczności chociażby z art. 26 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który 
zabrania wywłaszczania bez odszkodowania?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.
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kompetentnie i precyzyjnie odpowiadał na pytania, 
ale rzeczywiście nie rozmawialiśmy o tym, skąd się 
wziął ten okres 1 stycznia 1998 r. Chcę tutaj powie-
dzieć, że…

(Senator Jerzy Czerwiński: …Ustawa matka obo-
wiązuje.)

No więc wyrok trybunału dotyczy wyłącznie po-
stępowań na bazie ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, stąd też słuszna jest intuicja pana senatora, 
że nieco różnicujemy sytuację tych, którzy podlegają 
temu wyrokowi wprost, a którym dajemy możliwość 
ponownego złożenia wniosku o zwrot nieruchomości 
na bazie ustawy o gospodarce nieruchomościami – 
chodzi o ten okres po 1 stycznia 1998 r. – w stosun-
ku do tych, którzy nie są tym objęci, czyli składali 
wnioski wcześniej.

To jest ten pakiet, który jest odpowiedzią na ocze-
kiwanie strony społecznej, tzn. przede wszystkim 
Polskiego Związku Działkowców, który włączył się 
do prac nad tym projektem już na etapie procedo-
wania w Senacie. Przypomnę, że od 2 lat projekt 
był opiniowany i przez Radę Legislacyjną, i przez 
rzecznika praw obywatelskich, i przez Prokuratorię, 
a także przez Rządowe Centrum Legislacji, które rze-
czywiście proponowało… Początkowo był to 2-letni 
okres przejściowy. To Rządowe Centrum Legislacji 
wskazywało, że bardziej odpowiedni będzie okres 
3-letni, ale ten rok jako okres przejściowy i ogranicze-
nie możliwości ponownego ubiegania się o zwrot do 
wykonania wyroku trybunału, czyli do tych sytuacji 
na bazie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
to nasza odpowiedź na te niesłuszne i niepotrzebne 
obawy, m.in. środowiska działkowców.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Pani Marszałek, jeszcze dopytam.
Bo ja właśnie porównuję ten termin – i wcześniej 

też to robiłem – z terminem, który jest w ust. 7 do-
dawanym do art. 136, tym 20-letnim. One się nie 
zrównują.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Bo to czego innego dotyczy.)

Rozumiem, ale ust. 7 też ma w pewnym sensie 
charakter przejściowy. Tak bym to określił, bo tam 
jest wyznaczony konkretny termin, kiedy można 
składać te wnioski. I teraz te terminy nie są równe. 
To by oznaczało, że ci, którzy są, nazwijmy to, spe-
cjalnie traktowani – chodzi o współwłasność i zwrot 
z umowy – mają dłuższy termin, a termin z ust. 7 jest 
krótszy, 20-letni. 

I dlatego pytanie jest takie: czy na ten przepis 
przejściowy będzie nakładany termin 20-letni? Czy 
będzie po prostu tak, że nawet jak oni złożą te wnio-
ski, to dostaną odmowną decyzję ze względu na 
upływ tych 20 lat? Czy tak będzie?

to bodaj art. 26. Nawet miałem tę ustawę, ale jakoś 
jej nie widzę… Mniejsza o to.

(Senator Mieczysław Augustyn: Art. 26.)
Tak. On to reguluje i my w żaden sposób nie in-

gerujemy w tę kwestię odszkodowań. To jest uregu-
lowane odrębną ustawą.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

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

Najpierw 2 pytania, które zadałem wcześniej i które 
powtórzę w skrócie.

Pierwsze dotyczy kwestii wywłaszczenia, jednak 
nie z prawa własności, ale z ograniczonego prawa 
rzeczowego albo z użytkowania wieczystego. Czy 
w ogóle… No, nie wiem, czy według tej ustawy jest 
w ogóle możliwe przywrócenie tych praw właśnie 
w takich sytuacjach, gdy nieruchomość stała się zbęd-
na na cel publiczny.

Drugie pytanie dotyczy tego terminu, który po-
jawił się w poprawce nr 3 Komisji Infrastruktury. 
Rozumiem, że ona była jakby pozytywnie opiniowana 
przez ministerstwo. Otóż w okresie od dnia 1 stycznia 
1998 r. będzie można… No, pewna kategoria, właśnie 
te 2 kategorie współwłaścicieli i… no, wiadomo, o co 
chodzi…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Tak.)

Oni będą mogli jakby zaspokoić się. Ale jest 
20-letni okres ogólny. Czy ten 20-letni okres ogólny 
będzie nakładany na ten przepis przejściowy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o postępowania zwrotowe dotyczące 

użytkowania wieczystego, to one się toczą, niemniej 
jednak przypomnę, że my w tej ustawie, czyli w usta-
wie o gospodarce nieruchomościami, wykonujemy 
wyłącznie wyroki dotyczące kwestii współwłasności 
bądź zwrotu z umowy, dodając jednocześnie insty-
tucję dawności… Nie ingerujemy w tę kwestię, ale 
zgoda, tego typu sytuacje również mogą mieć i mają 
miejsce.

Chcę jeszcze tutaj wyjaśnić, skąd się wziął… 
Bo rzeczywiście nie było czasu powiedzieć o tym 
na posiedzeniu komisji. Zresztą pan senator bardzo 

(sekretarz stanu A. Soboń)



49
75. posiedzenie Senatu w dniu 20 marca 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

trybu tego powiadomienia, a z tym są problemy. Bo 
zgłosi się ten, który mieszka w Polsce, a trzej bracia, 
którzy wyjechali już dawano, nie wiem, gdzieś na 
saksy kilkanaście lat temu, się nie zgłoszą. 

I pytanie brzmi tak: w jakim trybie będą oni za-
wiadamiani? Czy nie należałoby po prostu posiłkowo 
posłużyć się trybem, też wprowadzanym, z ust. 2a 
i dodać tam jedno zdanie, że ust. 2a stosuje się od-
powiednio? Wtedy byłoby to jasne. Bo tak to nie ma 
tutaj tego trybu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
To jest dokładnie taki sam tryb, czyli jest to ob-

wieszczenie trzymiesięczne.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale nie ma tu tego.)
Bo to wynika z ustawy. Tu nie ma żadnych wątpli-

wości, że jeśli są to postępowania, w których mamy 
do czynienia ze współudziałowcami, to pozostali są 
przez starostę zawiadamiani w trybie 3-miesięcznego 
obwieszczenia.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobra.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Panie Ministrze, bardzo panu dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I zapraszam… Proszę bardzo o zabranie głosu 

pana Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To jest rzadkie, żebyśmy przystępowali do reali-

zacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie mając 
pełnej świadomości skutków decyzji, które podej-
mujemy. 

My tu w Senacie już dobrze wiemy, że wtedy, 
kiedy to się łączyło z poważnymi skutkami, na ogół 
rząd i parlament długo debatowały i wstrzymywa-
ły się z realizacją takich wyroków. Niektóre z tych 
powodów nie zostały zrealizowane do dzisiaj, choć 
dotyczyły chociażby opiekunów osób niepełno-
sprawnych, których niepełnosprawność powstała po 
osiemnastym roku życia. I do dzisiaj ta sprawa nie 
została uregulowana nie dlatego, że ktoś nie uznaje 
słuszności tego wyroku, tylko dlatego, że nas – tak 
twierdzi rząd – w tej chwili na jego realizację nie stać. 
A kiedy już nawet były poważne skutki, to starano się 
je ograniczać do minimum, tak formułując zapisy, by 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:

Nie, rozróżnijmy te 2 terminy. Ten 1 stycznia 
1998 r. odnosi się do wykonania wyroku i dotyczy 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, z kolei ter-
min 20 lat zacznie de facto ograniczać możliwość 
postępowania zwrotowego po tym okresie przejścio-
wym. W tym okresie przejściowym wszyscy ci, któ-
rzy mogą z tego skorzystać, nawet jeśli to było dużo 
wcześniej niż 20 lat temu, będą mogli takie roszczenia 
o zwrot złożyć przez okres roku, 2 albo 3 lat. No, 
zależy, co przyjmie Wysoki Senat.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można… Przepraszam najmocniej.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: Bardzo proszę.)
Gość podpisał umowę, załóżmy, w kwietniu roku 

1998. W maju 1998 r. było jasne, że decyzja będzie 
niewykonalna. W ten sposób… Może tak: umowa 
będzie niewykonalna. I on teraz na podstawie art. 136 
ust. 7 nie będzie miał tego prawa, a w oparciu o prze-
pis przejściowy może się zwrócić o to prawo. Nie 
wiem, czy jasno się wyraziłem teraz. To jest krótki 
okres, 1,5 roku, ale być może będą takie osoby. I co 
wtedy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Nie, ale… Jeszcze raz. Moim zdaniem i w tym, 

i w tym, jeśli… Będzie mógł się w tym okresie przej-
ściowym zwrócić…

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze, zostawmy to. 
I ostatnie…)

Nie może się zwrócić, jeśli już trwało postępo-
wanie. Ponownie ograniczamy to wprost tylko do 
tego okresu, czyli do okresu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami…

(Senator Jerzy Czerwiński: I, jeśli można, Pani 
Marszałek, ostatnie już pytanie, już nie będę męczył.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam pana ministra. Otóż w artykule… 

tzn. w dodawanym ust. 3a jest taka krótka dyspozycja, 
że w momencie, kiedy jeden ze współwłaścicieli się 
zgłosi, to inni muszą zostać powiadomieni, ale nie ma 
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(senator M. Augustyn) jest dobre. Zastanówmy się jeszcze. Jeszcze jest mo-
ment. Liczę na pozytywną reakcję senatorów i pana 
ministra. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Jerzego 

Wcisłę. 
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami 

wynika z obowiązku realizacji wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. I w tym zakresie nie budzi kontro-
wersji. Wprowadza też 20-letni termin na zgłaszanie 
żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości pod 
rygorem wygaśnięcia tego prawa. I to rozwiązanie też 
nie budzi większych wątpliwości. Wątpliwości budzi 
jednak wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowe-
go, w wyniku czego przez najbliższe 3 lata możemy 
spodziewać się erupcji roszczeń, m.in. w stosunku 
do terenów wykorzystywanych obecnie przez ogrody 
działkowe, które często powstawały właśnie na tere-
nach wywłaszczeniowych. Tym bardziej że prawo do 
występowania z roszczeniami rozszerzono na osoby, 
którym w przeszłości już odmówiono prawa do zwro-
tu nieruchomości, oraz osoby, które wcześniej nie 
wyrażały zainteresowania zwrotem nieruchomości, 
mimo że organy administracyjne kierowały do nich 
zapytania w tej sprawie. Można oczywiście to roz-
szerzenie uzasadniać niewiedzą, sytuacją, różnymi 
argumentami, pewnie też słusznymi, ale warto rów-
nież pomyśleć o skutkach wprowadzenia tej ustawy 
dla tych, którzy dzisiaj te własności użytkują.

Może to zaowocować, Wysoki Senacie, lawiną 
spraw. Polski Związek Działkowców szacuje, że 
może to zagrozić istnieniu 4 z 5 tysięcy rodzinnych 
ogródków działkowych. Taką wielkość ewentualnych 
roszczeń potwierdza też pan minister. A po doświad-
czeniach reprywatyzacyjnych w Warszawie możemy 
spodziewać się, że znajdą się tacy, którzy zechcą na 
tym po prostu zrobić interes. Efektem będzie spo-
łeczny skutek tej zmiany. Dotknie on sporej części 
społeczeństwa, i to tej niebogatej części, dla której 
ogródek działkowy jest często miejscem wypoczynku 
i miejscem rekreacji, często jedynym miejscem spę-
dzania urlopów. To są ich podróże wakacyjne. Myślę, 
że to też powinniśmy brać pod uwagę.

I myślę, że wprowadzenie tego rozwiązania, tego 
3-letniego okresu przejściowego, niewymuszonego 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, otwiera pole 
do działań, których celem wcale nie będzie zaspokoje-
nie poczucia krzywdy czy sprawiedliwości, ale wręcz 

ryzyko związane z realizacją praw, na które wskazy-
wał trybunał, było jak najniższe. 

Tutaj i z wypowiedzi pana senatora sprawozdawcy, 
i nawet z wypowiedzi pana ministra, który odnosił 
się do wyroków, w przypadku których były podejmo-
wane działania, wynikało, że nikt nie wie, jaka może 
być skala tych roszczeń w przyszłości, jakie mogą być 
ich koszty. Ale to, co wiadomo, to to, że roszczenia 
te mogą dotyczyć także gruntów, na których wybu-
dowano obiekty publiczne. Może to dotyczyć wobec 
tego tych, którzy przejęli te nieruchomości w dobrej 
wierze, a więc spółdzielni, a więc samorządów. To 
mogą być zabudowane nieruchomości. Na pewno 
mają już od dawna swoje przeznaczenie, także prze-
znaczenie na bardzo ważne publiczne cele. I dlatego 
tutaj, jak mi się wydaje, jesteśmy zobowiązani do du-
żej ostrożności, tak ażeby realizując art. 229 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, nie doprowadzić do 
sytuacji, w której naruszane będą prawa i przepisy, 
które zabezpieczają nowych właścicieli. Obawiają 
się tego samorządy, obawiają się tego rodzinne ogro-
dy działkowe. Była o tym mowa na posiedzeniach 
komisji. I jakimś takim sposobem wybrnięcia z ca-
łej sytuacji tak, żeby uszanować wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, w opinii wielu byłoby ograniczenie 
czasu na składanie tych roszczeń. Jest to uzasadnione, 
dlatego że było już wystarczająco dużo tego czasu.

Co prawda, tak jak pan minister mówił, te wyroki, 
które zapadały, być może zniechęcały wielu do skła-
dania roszczeń wtedy, kiedy chodziło tylko o część 
nieruchomości. Bo żądano, żeby to byli wszyscy 
spadkobiercy. No, ale mimo wszystko wydaje się, że 
ci, którzy uważają, że odpowiednim zabezpieczeniem 
będzie ograniczenie czasu na składanie takich żądań, 
takich roszczeń, mają rację. Pośrednio ministerstwo, 
przychylając się do poprawki, która była składana na 
posiedzeniu Komisji Infrastruktury, przychyliło się 
do takiego poglądu. 

A skoro tak, Panie Ministrze, to uważam, że nie 
ma przeszkód, byśmy, podzielając, co do zasady, te 
same obawy, wiedząc, że ten minimalny termin to 
3 miesiące, zdecydowali się na ten najkrótszy do-
tychczas proponowany czas, czyli 6 miesięcy. I taką 
poprawkę składam w imieniu własnym, pana senatora 
Florka, pana senatora Wcisły, pani senator Rotnickiej 
i pana senatora Sługockiego, wierząc, że w jeszcze 
większym stopniu zabezpieczymy się przed ewentual-
nymi możliwymi spekulacjami i przed roszczeniami 
na wielką skalę. Bo im dłuższy będzie ten czas, tym 
bardziej wspomniane zagrożenie będzie rosło. Tak 
więc na ręce pani marszałek składam taką poprawkę, 
wierząc, że pan minister nie będzie jej przeciwny. 
Bo tę drugą część, dotyczącą wprowadzenia daty, 
też chcemy tutaj zachować. Wydaje nam się, że to 
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(senator J. Wcisła) istnieją wedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
wprowadzamy dalsze ograniczenie, dając limit 20 lat, 
jeśli chodzi o dochodzenie roszczenia o zwrot. Tak 
że jeżeli minęło 20 lat od czasu, w którym decyzja 
się stała ostateczna, nie można będzie dochodzić tego 
roszczenia. Proszę państwa, czy to nie jest trochę 
stawianie sprawy na głowie? Z jednej strony daje się 
państwu uprawnienie do wywłaszczania człowieka, 
z drugiej strony niby w poszanowaniu tego prawa 
własności dajemy mu prawo do żądania zwrotu, jeżeli 
cel wywłaszczenia nie został osiągnięty, a z trzeciej, 
teraz, żądamy, żeby to właściciel, a nie ten, kto od-
niósł korzyść z tytułu dokonanego wywłaszczenia, 
pilnował – podajemy termin, po którym jego rosz-
czenie wygasa – dochodzenia zwrotu nieruchomo-
ści. No, to jest trochę stawianie sprawy na głowie. 
Do tej pory była taka regulacja, że jeżeli zamierzano 
zmienić przeznaczenie, to trzeba było powiadamiać 
poprzednich właścicieli albo ich następców prawnych. 
I to było słuszne. Nie wiem, dlaczego mamy od tego 
odchodzić. Proszę państwa, a to dodatkowe ogra-
niczenie praw tych właścicieli proponowane przez 
państwa senatorów, ta propozycja: skróćmy z 3 lat do 
bodajże 6 miesięcy okres, w którym ci, którzy traci-
liby właśnie z powodu upływu owych 20 lat prawo 
roszczenia o zwrot nieruchomości… To jest dodatko-
we, no po prostu do potęgi entej, ograniczenie praw 
właściciela. Nie można argumentować, że rzekomo 
byłyby jakieś złe skutki społeczne tego, że ogródki 
działowe rzekomo musiałyby zwracać nieruchomo-
ści… Proszę państwa, jest to moim zdaniem argument 
nie do przyjęcia.

Proszę państwa, pamiętajmy, czym było wywłasz-
czenie w czasach komunistycznych. To był zalegali-
zowany rabunek dokonywany w majestacie prawa. 
To prawo dawało tak skandalicznie symboliczne od-
szkodowanie, że właściwie można by to określić jako 
pozbawienie prawa własności bez odszkodowania. 
I my teraz mamy to sankcjonować, wprowadzając 
termin 20-letni? Dla mnie to jest nie do zaakcepto-
wania ani od strony moralnej, ani od strony praw-
nej. Przecież, proszę państwa, nie możemy się cofać 
w swoich rozwiązaniach prawnych w stosunku do 
tego, co już istnieje. No, jeżeli na tym ma polegać 
wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to 
ja bardzo przepraszam, ale to jest jakieś błądzenie, 
to jest wyjście poza to zobowiązanie, które wynika 
z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który miał 
na celu polepszyć los tych, którzy się domagali… 
Trybunał stwierdził, że nie wszyscy wywłaszczeni 
współwłaściciele muszą się tego domagać – wystar-
czy, że którykolwiek z nich ma to prawo i się domaga. 
Poprzednio było ograniczenie, że wszyscy musieli. 
Poza tym stwierdził, że należy się zwrot także tym, 
którzy w drodze dobrowolnej umowy notarialnej… 
No, powiedzmy, że dobrowolnej, bo to było poniekąd 

zrobienie interesu na wyszukiwaniu osób, którym 
ustawa daje uprawnienia do składania roszczeń.

W związku z tym wespół z senatorami 
Mieczysławem Augustynem, Piotrem Florkiem, 
Jadwigą Rotnicką, Waldemarem Sługockim złoży-
liśmy wniosek o ograniczenie okresu przejściowego 
do 6 miesięcy. Jestem przekonany, że to w zupełności 
wystarczy, by faktycznie zainteresowani wystąpili 
z żądaniami, bo te osoby już wcześniej to zaintere-
sowanie wykazywały. Poza tym jest to dość krótki 
okres, więc zahamuje wygenerowanie, że tak to na-
zwę, spekulacyjnego rynku czy przemysłu roszczeń.

Proszę Wysoki Senat o poparcie tej poprawki. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Senator Zbigniew Cichoń, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja z przykrością muszę stanąć tu w opozycji do 

pewnych treści zarówno proponowanych w samej 
ustawie, jak i, tym bardziej, proponowanych przez 
tych, którzy zmierzają jeszcze do dodatkowych zmian.

Proszę państwa, trzeba wyjść od pewnych za-
sadniczych spraw, od prawa własności. Wprawdzie 
już nie żyjemy w czasach, kiedy, jak to deklarował 
kodeks Napoleona z 1804 r., prawo własności było 
uznawane za rzecz świętą, bo od tego już dawno ode-
szły wszystkie państwa i są uzasadnione przypadki 
wywłaszczeń na cele publiczne, ale w państwach 
cywilizowanych właśnie są regulacje, które chronią 
własność. I takie regulacje występują w naszej kon-
stytucji w art. 22 i w art. 64. Konsekwencją tego jest 
właśnie regulacja, która przewiduje zwrot nierucho-
mości, jeżeli nie została ona użyta na cele, na które 
została wywłaszczona, przy czym artykuł bodajże 
137 precyzuje, że to zachodzi, jeżeli minęło 7 lat od 
momentu, kiedy decyzja wywłaszczeniowa stała się 
ostateczna, a 10 lat, jeżeli cel nie został zrealizowany, 
czyli być może został rozpoczęty, ale w czasie 10 lat 
nie został zakończony.

Jest to pewna zasada, która występuje w polskim 
prawie od dziesiątków lat, zasada, która zresztą potem 
bywała czasami niefortunnie ograniczana. Ja przy-
pomnę chociażby o tym, że w pewnym momencie 
wprowadzono przepis, że jeżeli nieruchomość została 
oddana w użytkowanie wieczyste i wpisane to zosta-
ło do ksiąg wieczystych, to nie można się domagać 
zwrotu tej nieruchomości. Teraz chcemy wprowadzić 
dalsze ograniczenie, teraz ponad te wymagania, które 
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(senator Z. Cichoń) ściami nie dają takich możliwości, o których pan 
senator mówi, mówiąc o budynkach użyteczności 
publicznej czy innych obiektach, które by podlega-
ły takiemu zwrotowi. Cytuję art. 229 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami. Brzmi on w sposób 
następujący i warto to w tej dyskusji zapamiętać: 
„Roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3, nie 
przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy nieruchomość została sprzedana 
lub ustanowiono na niej prawo użytkowania wie-
czystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało 
ujawnione w księdze wieczystej”. Tak więc tę kwe-
stię mamy wyjaśnioną.

Jeśli chodzi o pana senatora Sługockiego, to pan 
senator nie był dość uważny, a być może ja byłem 
nieprecyzyjny, ale to moja oczywiście…

(Senator Stanisław Kogut: Wcisła.)
Senator Wcisła czy…
(Senator Stanisław Kogut: Wcisła.)
Przepraszam, pan senator Wcisła.
Być może ja byłem nieprecyzyjny w tym moim 

wcześniejszym wystąpieniu. 4 tysiące to wszystkie 
odmowne decyzje w postępowaniach zwrotowych, 
a z tego pojedyncze przypadki dotyczą ogródków 
działkowych. W żadnym razie nie dotyczy to 4 ty-
sięcy ogródków działkowych i w ogóle nie ma o tym 
mowy.

No, słuszna co do intencji wypowiedź pana se-
natora Cichonia… Ja oczywiście jakby rozumiem tę 
wypowiedź i tę troskę pana senatora o to, aby ten 
system był sprawiedliwy, jednak zwracam uwagę 
na to, że ze względu na stabilizację stosunków wła-
snościowych, czyli to, żeby było jasne, co na danym 
terenie można, a czego nie można, warto jednak 
taki termin roszczeń wprowadzić. On występuje 
dzisiaj w każdej sprawie, rzeczywiście oprócz tych 
postępowań zwrotowych. No, stąd też daliśmy tę 
możliwość skorzystania z okresu przejściowego, 
w którym z tymi roszczeniami można wystąpić, 
tak aby wreszcie zakończyć tę sprawę, aby zamknąć 
temat tych starych roszczeń, które – i tutaj pan se-
nator ma całkowitą rację – były czymś, co można 
by dzisiaj określić jako coś załatwionego w sposób 
niecywilizowany. Te osoby są ewidentnie pokrzyw-
dzone, choć i w tej sprawie zdania są podzielone, bo 
pewnie te sytuacje nie były identyczne, także jeśli 
chodzi o te umowy, ale trybunał dał nam jedno-
znaczną wykładnię, aby potraktować tych obywateli 
tak, aby oni mogli również dochodzić tych zwrotów. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 

pod przymusem. Jeżeli się nie zgodził na tę umowę, 
no to go czekał następny etap, czyli wywłaszczenie 
w drodze decyzji administracyjnej. Tak że w tych 
przypadkach jest prawo żądania zwrotu nierucho-
mości.

Tak że żebyśmy tu nie popadli w jakąś wręcz hi-
pokryzję i pod pretekstem polepszenia sytuacji tych 
osób, o które zadbał Trybunał Konstytucyjny, nie po-
gorszyli ich sytuacji… No, pogarszamy ją ewidentnie, 
wprowadzając ten termin 20-letni. A propozycja, żeby 
skrócić ten okres przejściowy z 3 lat do 6 miesięcy 
to jest, tak jak mówię, pogorszenie tej sytuacji do 
potęgi entej. W ten sposób zamiast wykonania wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego byśmy go poniekąd 
storpedowali. Dlatego ja jestem przeciwny tym zmia-
nom. Chodzi o te 20 lat, a tym bardziej o to skrócenie 
okresu przejściowego do 6 miesięcy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że senatorowie Maciej Łuczak 

i Grzegorz Czelej złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

(Głos z sali: Pan minister…)
Za chwileczkę, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Artur Soboń: Ja nic nie mówię.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli państwo senatorowie: Marek 
Borowski, Piotr Zientarski, Mieczysław Augustyn, 
Piotr Florek, Jerzy Wcisła, Jadwiga Rotnicka 
i Waldemar Sługocki.

Zamykam dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra. Pan 

minister zapewne chce się ustosunkować do złożo-
nych wniosków.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Pani Marszałek, bardzo dziękuję.
Chcę o 3 sprawach powiedzieć.
Po pierwsze, zwracam się do pana senatora 

Augustyna. Ja oczywiście szanuję zdolność pana 
senatora do przedstawiania spraw ważnych spo-
łecznie, które pan senator za takie uważa, z tą eks-
presją, której pan senator do tego używa i która 
byłaby oczywiście przekonująca, gdyby nie to, że 
dzisiaj przepisy ustawy o gospodarce nieruchomo-

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. Sejm przyjął taką ustawę na swoim sie-
demdziesiątym siódmym posiedzeniu. 392 posłów 
głosowało za.

Ustawa ta według Biura Legislacyjnego Senatu nie 
budzi żadnych zastrzeżeń. Komisja również przyjęła 
tę ustawę bez zastrzeżeń.

Zwracam się w imieniu komisji o przyjęcie przed-
miotowej ustawy przez Wysoką Izbę. Dziękuję bar-
dzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Jest z nami przedstawiciel rządu, pan minister 

Artur Soboń.
Czy pan minister chce się ustosunkować do tej 

ustawy? Nie.
Dziękuję panu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Informuję, że senator Maciej Łuczak złożył swoje 

przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta 
Chrztu Polski.

Tekst ustawy zawarty w druku nr 1115, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 1115 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1109, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1109 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury, pana senatora Jana Hamerskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszę bar-
dzo.

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

członków tejże komisji, przedstawić Wysokiej Izbie 
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Infrastruktury 
w dniu 19 marca bieżącego roku. Komisja zaopi-
niowała projekt ustawy, która dostosowuje system 
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dnia 
7 lutego 2018 r. Trybunał orzekł w nim, że art. 16 
pkt 3 ustawy z 1999 r. – Prawo budowlane jest nie-
zgodny z art. 65 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji. 
W art. 65 konstytucji mówi się o zapewnieniu wol-
ności wyboru wykonywania zawodu oraz wyboru 
miejsca pracy, a w art. 31 ust. 3 konstytucji – że 
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyj-
nych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko 
w ustawie.

Prawo budowlane normuje m.in. zasady przy-
znawania uprawnień budowlanych. Art. 16 prawa 
budowlanego przewiduje, że minister właściwy do 
spraw budownictwa wespół z ministrem właściwym 
do spraw szkolnictwa wyższego określa w drodze 
rozporządzenia ograniczenia zakresu uprawnień bu-
dowlanych. Regulacja ograniczająca polega na tym, 
że w ustawie przewidziane są tylko przyczyny ogra-
niczenia, a w rozporządzeniu ministra definiuje się, 
na czym to ograniczenie uprawnień polega. Zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego zakres uprawnień bu-
dowlanych i ewentualne ich ograniczenia to materia 
zastrzeżona wyłącznie dla ustawy. Dlatego też przepis 
upoważniający nie może przekazywać tych kwestii 
do uregulowania w rozporządzeniu.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
polega na przeniesieniu przepisów rozdziału 4 rozpo-
rządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 2014 r. 

(wicemarszałek M. Koc)
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trwają spory co do dokładnej daty dziennej tego wie-
kopomnego wydarzenia, bo wiadomo, że to nastąpiło 
w 966 r., oraz jego miejsca. W literaturze obiegowo 
przyjęto 14 kwietnia 966 r., wychodząc z założenia, że 
tego rodzaju uroczysty akt chrzcielny w świetle prak-
tyk chrześcijańskich z X w. był dokonywany w wigilię 
święta Paschy, czyli w wigilię Wielkanocy. Ponieważ 
Wielkanoc w roku 966 r. wypadała, jak wiadomo, 
wszyscy o tym wiemy i pamiętamy, 15 kwietnia, taką 
datę przyjęło się jako tę datę historyczną. Notabene, 
jak Wysoka Izba pamięta, mieliśmy Zgromadzenie 
Narodowe właśnie wtedy, kiedy dokonano tego wie-
kopomnego aktu, niejako wychodząc naprzeciw tym 
ustaleniom, że było to 14 kwietnia 966 r. Trwa spór 
w tej sprawie. Ja nie będę w tej chwili, przedstawiając 
sprawozdanie komisji, omawiał tego zagadnienia. 
Zapisałem się do głosu i zabierając głos indywidual-
nie, na ten temat się wypowiem.

W każdym razie pani senator Zdrojewska, trochę 
abstrahując od tego sporu, postawiła wniosek, aby 
to obchodzić 15 kwietnia, argumentując to tym, że 
14 kwietnia powstała jedna z organizacji, która jest 
uznawana dzisiaj za kontrowersyjną. Chodziło o to, 
żeby nie łączyć tego święta, tej daty z datą powsta-
nia tej organizacji. W wyniku dyskusji postawiono 
wniosek, aby przyjąć ustawę bez poprawek. Wniosek 
uzyskał głosy wszystkich obecnych na posiedzeniu 
komisji senatorów – 8 senatorów. Był 1 głos sprze-
ciwu, głos pani senator Zdrojewskiej, która właśnie 
podtrzymywała swoją poprawkę.

W ten sposób mam zaszczyt rekomendować 
Wysokiej Izbie przyjęcie tej uchwały bez poprawek. 
Takie jest stanowisko Komisji Kultury i Środków 
Przekazu. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Gaweł. Bardzo proszę.
Panie Senatorze, proszę wrócić na mównicę.
Panie senatorze Gaweł, proszę bardzo o zadanie 

pytania.

Senator Robert Gaweł:
Senatorze Sprawozdawco, główną ideą tej uchwały 

jest wprowadzenie święta i należało oprzeć się na tej 
dacie, która jest jak najbardziej prawdopodobna, bo 
historycy nie wzięli jej sobie z głowy, tylko z pewnej 
dedukcji, tak? Wynika ona z sytuacji w Europie, która 
miała miejsce w X wieku, w VIII wieku, w VII wieku, 
z przyjmowania chrześcijaństwa i na Wschodzie, i na 
Zachodzie. 14 kwietnia wypadało wtedy w sobotę.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu sprawozdanie komi-
sji w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu 
Polski; druk nr 1115. 

Ustawa ustanawia dzień 14 kwietnia Świętem 
Chrztu Polski. Zgodnie z ustawą Święto Chrztu Polski 
będzie świętem państwowym. Ustawa ma wejść w ży-
cie z dniem ogłoszenia.

Sejm uchwalił ustawę na siedemdziesiątym siód-
mym posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. na pod- r. na pod- na pod-
stawie przedłożenia poselskiego. Projekt stanowił 
przedmiot prac sejmowej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu. Poprawki wprowadzone przez komisję 
zmodyfikowały tytuł i preambułę ustawy. W wyniku 
wprowadzenia poprawek usunięto też dotychczaso-
wy art. 3 projektu ustawy oraz poprawiono redakcję 
projektowanej ustawy.

W trakcie drugiego czytania na sześćdziesiątym 
ósmym posiedzeniu Sejmu w dniu 12 września 2018 r. 
zgłoszono 2 poprawki. Istotą poprawek była zmiana 
daty, w której ustanawia się Święto Chrztu Polski, 
z 14 kwietnia na 15 kwietnia. Komisja wniosła o od-
rzucenie poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmie-
niu proponowanym przez komisję.

Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę, że pro-
jektowane święto… Można powiedzieć, że ta ustawa 
jest trochę późno, bo niedawno było 1050-lecie chrztu 
Polski. W roku 2016 została podjęta jedynie specjalna 
uchwała okolicznościowa Sejmu i Senatu. W każdym 
razie ta ustawa spotyka się z oczywistym poparciem.

W toku prac nad tą ustawą przeprowadziliśmy 
w Komisji Kultury i Środków Przekazu dyskusję. 
W trakcie dyskusji legislator zwracał uwagę na kwe-
stię vacatio legis, jaka jest zapisana w tej ustawie, 
przypominając, że według ustawy o wytycznych 
legislacyjnych to powinno być minimum 14 dni. 
Projektowana ustawa takiego okresu vacatio legis nie 
posiada. Ale legislator zwrócił też uwagę, że w przy-
padku szczególnie uzasadnionym można odstąpić od 
tej zasady 14-dniowego okresu vacatio legis. W tym 
wypadku wydaje się, że to ma swoje zastosowanie, 
ponieważ ustawa nie rodzi konsekwencji budżeto-
wych. Przypomnę, że Święto Chrztu Polski będzie 
świętem państwowym, jeżeli przyjmiemy tę ustawę, 
ale nie będzie to dzień wolny od pracy.

W toku dyskusji pani senator Zdrojewska złożyła 
poprawkę prowadzącą do zmiany terminu obcho-
dzenia tego święta, nie 14 kwietnia, a 15 kwietnia. 
Tu należy się Wysokiej Izbie wyjaśnienie. Otóż, jeśli 
chodzi o datę chrztu Polski i miejsce chrztu Polski, 
to do dzisiaj na ten temat trwają spory historyków, 
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(senator R. Gaweł) być też argument, że ze względu na tolerancję chrzest 
staje się dyrektywą dla państwa polskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, panu senatorowi. Pan sena-

tor zadał pytanie już trochę z dziedziny teologii. 
Myśmy o tym nie dyskutowali na posiedzeniu 
komisji. Jako prosty doktor historii postaram się 
jednak doprecyzować jedną kwestię. Otóż chrzest 
w Kościele katolickim jest zawsze indywidualny. 
Nie ma takiego pojęcia, że chrzcimy naród, pań-
stwo, jakąś grupę, jakąś warstwę społeczną. Nie 
istnieje takie pojęcie. Chrzest to akt indywidualny, 
dotyczący pojedynczej osoby. Oczywiście na jed-
nej uroczystości może wiele osób przyjąć chrzest, 
zostać obdarzonym tym sakramentem, jednak jest 
to akt indywidualny. To nie był chrzest dosłowny, 
w sensie chrztu całego ówczesnego narodu czy 
mieszkańców państwa piastowskiego, tylko to był 
chrzest elit społecznych, elit przywódczych tego 
państwa, a więc Mieszka, jego rodziny, jego współ-
pracowników. A proces chrystianizacji Polski, jak 
wiadomo, trwał. To nie było w ciągu 1 roku, two-
rzono zręby administracji kościelnej, były akcje 
misyjne. I można powiedzieć, że to był pewien 
ciągły proces.

I stąd, jak rozumiem, wnioskodawcy – bo tu muszę 
podkreślić, że niestety na posiedzeniu komisji nie było 
ani przedstawiciela wnioskodawców, ani przedstawi-
ciela rządu, a w związku z tym… Zresztą teraz jest 
podobnie. Nie wiem, czy teraz na sali jest ktoś, kto 
reprezentuje rząd do tej ustawy…

A więc jeśli ja rozumiem ideę nazwy tego świę-
ta, to nazwa jest jak najbardziej prawidłowa: Święto 
Chrztu Polski, a nie święto chrztu narodu polskiego 
czy państwa polskiego, bo takie by merytorycznie po 
prostu fałszowało pewien fakt historyczny.

(Senator Jan Rulewski: Nazwa już nie do Polski, 
bo…)

Chrztu Polski. Symbolicznie chrztu Polski.
(Głos z sali: Nie wiem.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, Polski nie da 

się ochrzcić.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Chrzest Polski to był nie tylko akt, nazwałbym, 

związany z wiarą, ale także z historiozofią, bo w ten 
sposób pojawiło się na arenie międzynarodowej pań-

I nie rozumiem tego, że komisja ulega argumen-
tacji, która nie ma merytorycznej podstawy, jeśli 
chodzi o samą uchwałę, bo ona jest o chrzcie Polski 
i o dacie, która powinna być jednak jak najbardziej 
spójna z tym, co wiedzą dzisiaj historycy. Dlaczego 
komisja uległa?

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale pan senator 
mnie chyba nie zrozumiał.)

Bo słyszę, że ma to być 15.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie uległa.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie uległa. To 

może ja…)
Przepraszam, że… Bo za dużo powiem. Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Przepraszam, może ja się niezbyt jasno wyraziłem. 

Ja tylko referowałem argumentację wnioskodawcy 
dotyczącą zmiany tego terminu. 

Jeszcze raz powtórzę: komisja rekomenduje 
Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek i usta-
nawiającej Święto Chrztu Polski na dzień 14 kwietnia. 
Nie na 15, tylko na 14 kwietnia. Był wniosek, aby to 
było 15 kwietnia z pewnych przyczyn – i jako spra-
wozdawca starałem się uargumentować ten wniosek 
– ale nie uzyskał on poparcia nikogo w komisji poza 
wnioskodawczynią. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
W dotychczas proklamowanych różnych ‒ usta-

wowo i nie ‒ zwyczajowych świętach występują ta-
kie określenia, jak: narodowe, państwowe, a tu brak 
określenia. 

Pytanie moje brzmi: dlaczego to święto uznano za 
państwowe? Ażeby skrócić moje myślenie, powiem, 
że to przecież nie państwo zostało ochrzczone. Jeśli 
już, to raczej ludzie, czyli naród.

(Senator Stanisław Kogut: A naród to nie pań-
stwo?)

To właśnie było pierwsze pytanie.
A poza tym jak wiążemy to z państwem… Może 

się zdarzyć państwo… a niektórym się marzą pań-
stwa, które nie tyle zanikają, ale przyjmują jak gdy-
by inny numer. Mówimy o III Rzeczypospolitej, 
o IV Rzeczypospolitej. Pytanie: czy wtedy nie wy-
padłoby to święto? Z całą pewnością mówię o tych 
innych nazwach. Czy było to rozważane? No, może 
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(senator J. Czerwiński) wilizacyjnym, i kulturowym – to będziemy mieli 
cały obraz tego, dlaczego to jest tak wiekopomny akt 
w naszych narodowych dziejach. Tak że jeśli spojrzeć 
z tego punktu widzenia, to ma pan rację. Trochę od-
stąpiłem od mojej roli sprawozdawcy, weszliśmy już 
w szerszą dyskusję o tym zagadnieniu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Wanda Buk: Nie.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram dyskusję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To, co teraz powiem, wolę powiedzieć, że tak po-

wiem, w ramach głosu indywidualnego. Chciałbym 
przedstawić Wysokiej Izbie pewną ciekawą koncepcję 
związaną z chrztem Polski, jeżeli chodzi o ustalanie 
daty. Pozwoliłem sobie nie wygłaszać tych informacji 
w retoryce sprawozdawcy, a już w głosie indywidu-
alnym.

Chciałbym podkreślić, że właściwie cała komi-
sja, a więc i opozycja, i przedstawiciele większości 
rządzącej, popierała tę ustawę. Trzeba powiedzieć, 
że trudno kwestionować ideę ustanowienia takiego 
święta, ale faktycznie możemy ubolewać nad tym, że 
przy okazji obchodów sprzed 3 lat, kiedy to byliśmy 
w Gnieźnie, byliśmy w Poznaniu, było Zgromadzenie 
Narodowe, od razu nie ustanowiono tego święta. No, 
ale tak się stało. Ma być ono obchodzone corocznie 
14 kwietnia, nie będzie to jednak dzień ustawowo 
wolny od pracy. W ustawie zapisano, że ustanawia 
się to święto w celu upamiętnienia tego wydarzenia, 
zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawa-
nej za początek państwa polskiego. Święto ma mieć 
charakter państwowy. W ustawie podkreślono, że 
chrzest Polski miał, przytoczę, kluczowe znaczenie 
dla rozwoju naszej ojczyzny, lecz obecność w spo-
łecznej świadomości tego przełomowego wydarzenia 
jest dziś stosunkowo niewielka i dlatego potrzebny 

stwo polskie. Traktuje się tę datę jako początek pań-
stwa polskiego. To jest data wyjątkowa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Zgadza się.)
I właśnie przez chrzest, przez akt związany z wia-

rą, przez chrzest ówczesnego władcy. 
Pytanie, czy pan zna jakieś takie inne przypad-

ki, w których taki właśnie fakt, fakt religijny, byłby 
traktowany jako początek państwowości. Nie jakaś 
bitwa, nie jakieś małżeństwo, nie jakaś dynastia czy 
początek dynastii, tylko właśnie chrzest?

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście pań-
stwo arabskie.)

(Senator Jan Rulewski: Izrael.)
(Głos z sali: Izrael?)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, nie chciałbym tutaj wchodzić 

w dyskusję. Wychodzimy poza…
(Senator Jan Rulewski: USA.)
…przedmiot mojego sprawozdania, bo myśmy na 

ten temat nie dyskutowali na posiedzeniu komisji kul-
tury. Ale chociażby chrzest Chlodwiga, który dał po-
czątki Francji… Mówi się: najstarsza córa Kościoła… 
Mówi się tak obiegowo…

(Senator Robert Gaweł: Dlatego nie chcą słuchać.)
…choć dzisiaj to może we Francji jest politycznie 

niepoprawne, bo wykreśla się to dziedzictwo chrze-
ścijańskie. Ale takie są fakty historyczne.

A zwrócił pan uwagę na bardzo istotny fakt. Otóż 
czasami trudno ludziom z innych krajów w Europie 
zrozumieć pewien fenomen Polski, fenomen polegają-
cy na tym, że tak naprawdę budowa zrębów państwa 
była równoległa z budową zrębów administracji ko-
ścielnej. I stąd często w różnych zwyczajach, w róż-
nych praktykach, w tradycji… Chociażby słynna tra-
dycja interrexa, zgodnie z którą w I Rzeczypospolitej 
w momencie bezkrólewia to prymas, a więc przedsta-
wiciel władzy kościelnej, pełnił funkcję głowy ówcze-
snego państwa. Stąd pewien taki fenomen historyczny 
naszego dziedzictwa, naszej tradycji, który jest dzisiaj 
czasami kontestowany, jest dzisiaj kwestionowany. 
Ale tak po prostu było. I z tego punktu widzenia jest 
to pewien fenomen.

Proszę zauważyć, że nawet państwo komunistycz-
ne, czyli PRL, w 1966 r. urządził równolegle świeckie 
uroczystości tysiąclecia państwa polskiego – bo taka 
była nazwa tych uroczystości – mimo że z punktu 
widzenia samego państwa, oprócz tego chrztu, nic 
takiego nadzwyczajnego się w 966 r. nie zdarzyło. 
Dopiero jak dołożymy właśnie ten chrzest jako wieko-
pomny akt takiego realnego włączenia czy włączania 
nas do wspólnoty chrześcijaństwa zachodniego – bo 
to się właściwie wtedy też dokonało w sensie i cy-
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(senator J.M. Jackowski) roku zwrotnikowego, można w przybliżeniu przyjąć, 
że chrzest Mieszka poprzedzałby o ok. 16 dni świę-
towane 24 czerwca przesilenie letnie, czyli Sobótkę. 
Mogło tak się przypadkowo, a szczęśliwie złożyć, 
że gdy w roku 966 dla Kościoła nadchodziła uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego, w tych dniach 
pogańska jeszcze Polska obchodziła właśnie swoje 
Zielone Świątki”.

Gdyby ta hipoteza się potwierdziła, konieczna by-
łaby zmiana terminu obchodzenia święta na wigilię 
Zesłania Ducha Świętego. Wtedy, co prawda, święto 
byłoby ruchome, ale zawsze wypadałoby w sobotę, 
czyli w dzień wolny od pracy, i lepiej można by się 
było skupić na odpowiednim jego obchodzeniu.

Przedstawiłem Wysokiej Izbie argumentację dr. 
Mańkowskiego. Ja nie chcę tu niczego rozstrzygać. 
Sądzę, że spór dotyczący naszej historii będzie trwał 
długo. Jest to ciekawa koncepcja, która wskazuje, że 
tak naprawdę za naszego życia tego historycznego 
sporu pewnie nie rozstrzygniemy. I dlatego przyjęcie 
zapisu o 14 kwietnia jest w tej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem. Wnioskodawcy zaproponowali datę, 
która jest dość ogólnie przyjmowana. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Zaproszeni Goście!
14 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy będziemy 

przeżywać narodowe Święto Chrztu Polski, jeśli 
Senat i pan prezydent poprą ustawę przyjętą przez 
Sejm 22 lutego 2019 r.

Czemu ma służyć nowe święto? Uzasadnienie 
decyzji parlamentu jest zwięzłe, lecz wystarczające: 
w celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 
14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji 
Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, 
uchwala się Święto Chrztu Polski.

Dokładna data przyjęcia chrztu przez Mieszka I nie 
jest znana, jednak historycy potwierdzają, że w śre-
dniowieczu chrzczono osoby dorosłe, szczególnie 
piastujące ważne funkcje, w Wielką Sobotę. Ta zaś 
w roku 966 wypadła według ksiąg paschalnych 
w dniu 14 kwietnia. Stąd z wysokim prawdopodo-
bieństwem uznaje się tę właśnie datę za początek 
polskiej państwowości.

Do czego jest potrzebne uchwalenie nowego świę-
ta? Przecież i bez tego wiemy z lekcji historii, że decy-
zja przyjęcia chrztu przez pierwszego władcę Polski 
była fundamentalnie państwowotwórcza. To praw-
da. Jednak do tej pory brakowało jednoznacznego 

jest ten dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem 
naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich 
władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego 
z osobna za naszą ojczyznę, za jej przyszłość i po-
myślność. Święto to powinno służyć inspiracji do 
podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. 
W uzasadnieniu ustawy stwierdzono, cytuję: „dzisiaj, 
w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany 
jest nasz byt narodowy i państwowy, w dobie nie-
pewności i obawy o naszą przyszłość, o jutro na-
szych dzieci, powinniśmy pamiętać o rocznicy Chrztu 
Polski. Niech dzień 14 kwietnia stanie się okazją do 
zadumy i refleksji nad odpowiedzialnością za naszą 
przyszłość”. Koniec cytatu. 

Co bardzo ważne, u początku Polski powstawa-
ły równolegle administracyjne struktury kościelne 
i państwowe. Z tego wynika m.in. fenomen nieroze-
rwalnego związku Kościoła z narodem, co bywa nie-
zrozumiane oraz kwestionowane przez tych, którzy 
nie znają tej tożsamości i szczególnego charakteru 
naszego chrześcijańskiego dziedzictwa.

Podczas prac nad ustawą dyskutowano nad datą 
ustanowienia święta. W Sejmie poseł sprawozdawca 
Dariusz Piontkowski powiedział, cytuję: „Nie znamy 
dokładnej daty chrztu. Większość historyków uznaje 
jednak, że prawdopodobnie odbyło się to w Wielką 
Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Taką też datę zaproponowa-
li wnioskodawcy”. Data chrztu faktycznie wzbudza 
dyskusje, ponieważ nie ma bezpośredniego tekstu 
źródłowego, który dotyczy tego wydarzenia. Za dzień 
chrztu Mieszka ogólnie uznaje się 14 kwietnia, po-
nieważ w tym dniu w 966 r. według kalendarza ju-
liańskiego, co warto podkreślić, bo dopiero w XVI w. 
przeszliśmy na kalendarz gregoriański, przypadała 
Wielka Sobota. W tamtych wiekach, według wielu 
uczonych, uroczystego chrztu udzielano w wigilię 
paschalną. Tymczasem badacz tej problematyki, dr 
Jerzy Mańkowski, w opracowaniu „Caecitas i illu-
stratio, bellum bonum i chrzest Mieszka”, używając 
warsztatu filologa klasycznego przy badaniu kroniki 
Wincentego Kadłubka, który opisywał to wydarzenie, 
doszedł do innych i znamiennych wniosków. Twierdzi 
on, że nie była to praktyka powszechna, i podkreśla, 
że z przekazów źródłowych jednoznacznie wynika, 
że przez wiele stuleci prymarnym świętem, podczas 
którego przyjmowano do Kościoła nowych wy-
znawców, w tym także nowe ludy, „była uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego – w nomenklaturze łaciń-
skiej Pentecoste – a ściślej biorąc, wigilia tego święta”. 
Analizując kluczowe zdanie kroniki Kadłubka, do-
chodzi do wniosku, że – cytuję – „datą o wiele praw-
dopodobniejszą jest 2 lub 3 czerwca 966 r. według 
kalendarza juliańskiego. Uwzględniając opóźnienie 
tego kalendarza w stosunku do rzeczywistej pory 
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(senator A. Szymański) ukształtują się ciekawe i niewymuszone formy jego 
obchodzenia. Powrót do korzeni zawsze jest od-
świeżający i twórczy. Niech takim stanie się rów-
nież wspomnienie o narodzinach naszej ojczyzny. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co do samej daty chrztu, to my w tej chwili nie 

jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy w tym roku 966 
on nastąpił. Tak samo jak nie jesteśmy niestety 
pewni co do miejsca chrztu Polski. Spór jest mię-
dzy Gnieznem, Poznaniem a Ostrowem Lednickim. 
Właściwie większość historyków skłania się ku wy-
spie Ostrów Lednicki ze względu na duże baptysteria, 
które znajdują się na palatium książęcym tam od-
krytym. Zresztą samo usytuowanie tego grodu, bar-
dzo charakterystyczne, z 2 mostami, jeden od strony 
Poznania, drugi od strony Gniezna, no i rozmiary tego 
ośrodka książęcego wskazywać mogą na to, że był to 
jeden z centralnych ośrodków państwa Polan, państwa 
Mieszka I, nazywanego państwem gnieźnieńskim. 
Chciałbym to też z tego miejsca przypomnieć. Ale to, 
co ma być kluczem dzisiejszego mojego wystąpienia, 
to motywy, jakie kierowały naszym księciem, aby ten 
chrzest przyjąć.

Przez wiele, wiele ostatnich lat studentom 
i uczniom w szkołach opowiadano, że te motywy były 
głównie polityczne, tzn. że Mieszko przyjął chrzest 
ze względu na zagrożenie ze strony cesarstwa nie-
mieckiego oraz ze względu na swoje ambicje jako 
księcia, który chciał zjednoczyć wokół swojego dworu 
poddanych i scentralizować władzę. Dzisiaj po wielu 
badaniach, po wielu nowych odkryciach i pracach na 
ten temat możemy zacząć powoli przewartościowy-
wać ten pogląd, a to m.in. dzięki badaczom szkoły po-
znańskiej, już nieżyjącemu niestety prof. Gerardowi 
Labudzie oraz prof. Jerzemu Strzelczykowi. W ostat-
nich latach ukazały się prace amerykańskiego hi-
storyka, który mieszka w Polsce, Philipa Steele’a, 
który wzorem amerykańskiej szkoły historiografii, 
m.in prof. Odahla, który to z kolei dokonuje analo-
gii związanej z nawróceniem cesarza rzymskiego 
Konstantyna Wielkiego i spogląda na dzieje Polski 
w sposób nie marksistowski – szkoła marksistow-
ska nauczała, żeby patrzeć na sprawy polityczne, na 
sprawy ekonomiczne, społeczne i kulturalne – tylko 
w sposób holistyczny, gdzie emocje także odgrywają 
dużą rolę… On pokusił się o napisanie pracy doty-
czącej chrztu i motywów, jakie stały za tym, że ten 

oficjalnego upamiętnienia tego wydarzenia. Niejako 
umknęło naszej uwadze, że początek państwowości 
może i powinien być godnie celebrowany. Skoro od 
wielu lat świętujemy odzyskanie niepodległej ojczy-
zny po zaborach, to powinniśmy pamiętać także o jej 
początkach.

Czemu dokładnie ma służyć nowe święto? W pier-
wotnej wersji projektu czytamy, że ma być to dzień 
narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, 
nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwo-
wych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za 
naszą ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Święto 
to powinno służyć inspiracji do podejmowania dzia-
łań na rzecz dobra wspólnego. Ogólnie można zatem 
powiedzieć, że chodzi o utrwalenie przeszłości, które 
ma służyć teraźniejszości i przyszłości.

Refleksja nad dziedzictwem przodków jest bez 
wątpienia potrzebna, zwłaszcza w czasie, gdy pa-
mięć o historii narodu wydaje się tracić na znacze-
niu. Właśnie w dobie relatywizmu i postmoderni-
zmu warto na różne sposoby przypominać, że nasze 
narodowe korzenie przesiąknięte są rdzennymi dla 
kultury europejskiej wartościami chrześcijańskimi. 
Chrzest Polski to symboliczna deklaracja budowa-
nia wspólnoty państwowej w oparciu o najwyższe 
standardy etyczne.

Wspomnienie gestu Mieszka I nie oznacza narzu-
cania nikomu religijnych przekonań, lecz wskazuje 
na uniwersalne normy współżycia społecznego, takie 
jak szacunek, tolerancja, współpraca, sprawiedliwość, 
pojednanie czy dialog. Święto, o którym tu mowa, ma 
być czasem refleksji i inspiracji do działania.

Szczególnie środowiska aktywności zawodowej 
są przestrzenią nadająca się do wyrażania naszego 
stosunku do wspólnoty narodowej. Może właśnie 
w tym dniu warto dokonać refleksji nad jakością na-
szej pracy. Może jest to dobry czas na przemyślenie 
innowacji, których możemy dokonać w środowisku 
zawodowym, a także okazja, by zapytać samych sie-
bie, na ile nasza aktywność zawodowa stanowi efek-
tywną kontynuację dziedzictwa przodków.

Warto refleksją objąć też inne strefy, zastanawiając 
się np., czy współczesne życie społeczno-polityczne 
w Polsce realizuje aspiracje etyczne usymbolizowane 
w akcie chrztu Polski, czy nasza kultura, zarówno 
narodowa, jak i ta osobista, w wystarczający sposób 
uwypukla szacunek do człowieka, jak wyglądają re-
lacje w rodzinie i wzajemny dialog pokoleń.

Warto wreszcie spojrzeć na nasz osobisty stosunek 
do duchowości, zastanawiając się, na ile deklaratyw-
ne przekonania i wartości znajdują odzwierciedlenie 
w życiu codziennym.

Szans na refleksję, które otwierają się wraz z no-
wym świętem, jest bez liku. Wierzę, że wkrótce 
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(senator R. Gaweł) Czerwonym? Należy jednak na takie rzeczy zwra-
cać uwagę – akurat Philip Steele to wskazuje – żeby 
móc dokonywać analizy dotyczącej właśnie chrztu, 
a przede wszystkim motywów. Bo w tej chwili na 
drugi plan schodzi to, gdzie to było, i dokładna data. 
Dla nas ważniejszy jest ten motyw, że Mieszko jednak 
świadomie się nawraca. Przyjęcie chrześcijaństwa ma 
dla nas konsekwencje fundamentalne i bez wątpienia 
o tym powinniśmy pamiętać. Dlatego należy tylko 
dziękować za to, że uchwała zostaje podjęta, że nie 
ma wielkiej dyskusji i wszyscy się z tym zgadzają 
– jednak w jednym kierunku idziemy – i do tego 
nawiązywać.

Ale ja myślę jeszcze tak. Uchwałami i administra-
cyjnie my w Polsce chrześcijaństwa nie będziemy 
rozszerzać i wzmacniać. Dajemy tylko taki asumpt ze 
strony Senatu, bo wiele, wiele innych rzeczy trzeba 
w Rzeczypospolitej naprawiać i wychowywać mło-
dzież tak, żeby swoją cywilizację ceniła, a czy się 
to komu podoba, czy się nie podoba, ona z krzyża 
wyrosła.

Tak że to taka refleksja w tym miejscu i na tę 
okoliczność. Niech żyje Mieszko w naszej pamięci! 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Też chciałbym dołączyć do tego nurtu takiej trochę 

pogłębionej i szerszej refleksji, do której w naszym 
życiu politycznym, publicznym nieczęsto mamy oka-
zję. Ta ustawa i ustanowienie tego święta taką okazję 
rzeczywiście stwarzają.

Przedmówcy mówili tutaj pięknie o historii, o ko-
rzeniach. To jest bardzo ważne, żebyśmy także dawali 
świadectwo i jakby pogłębiali i w samych sobie, i tak-
że w innych, ze względów edukacyjnych, świadomość 
naszych korzeni, tego, skąd wychodzimy. Bo tylko 
mając taką świadomość, możemy sensownie budować 
przyszłość.

Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inną 
sprawę, mianowicie na aktualność refleksji nad tra-
dycją chrześcijańską, aktualność dzisiaj w Polsce, ale 
także w Europie. Podnoszenie tej kwestii, zwłaszcza, 
powiedzmy, przez Polskę, przez Polaków, często jest 
sprowadzane do pewnego nieporozumienia. Często 
jest to spychane na bok czy jest imputowane, że my 
nawiązujemy do jakiejś tradycji mesjanizmu, że chce-
my nawracać, na nowo chrzcić Europę. Ten wątek zo-
stawię na boku. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że 
niewątpliwie żyjemy w czasie, w którym w Europie 

chrzest Mieszko zdecydował się przyjąć. On w bardzo 
ciekawy sposób używa pojęć, które w naszym prze-
kazie, dyskursie historycznym właściwie nie miały 
do tej pory miejsca, a mianowicie mówi o realizmie 
religijnym, jakim Mieszko się kierował.

Tu przed chwilą, zanim się rozpoczęła dyskusja 
na temat projektu tej uchwały, senator Kogut wspo-
mniał o Dąbrówce. To prawda, jeden z motywów 
związanych z przyjęciem wiary chrześcijańskiej 
z Zachodu związany jest z księżną czeską Dobrawą. 
965 Dobravka ad Mesco venit – tak podaje rocznik 
krakowski. Z tego rocznika kapituły krakowskiej wie-
my, że ona wtedy przybyła do Gniezna, a następnego 
roku, czyli w 966… Te roczniki to są takie krótkie 
zapiski dotyczące danej daty. Przy roku 966 mamy 
zapis: Mesco dux Polonie baptizatur – Mieszko książę 
Polski ochrzczony. Czas między przyjazdem Dobrawy 
a tym chrztem wynosi prawie rok. Niektórzy kroni-
karze pokusili się o to, żeby taką fabułę przedstawić, 
mówiącą o tym, że nie dopuszczała go do łoża dopóty, 
dopóki on nie nawrócił się na wiarę chrześcijańską 
i nie odstawił bóstw pogańskich. No, możemy to 
uznać za zbawienny wpływ tejże księżnej Dobrawy 
nie tylko na samego księcia, ale i na dzieje Polski.

Uchwała, którą my dzisiaj podejmujemy, jest 
uchwałą, która powinna zostać podjęta już dawno, 
dawno temu. To jest fundament, to jest podstawa 
w ogóle całego myślenia o polskiej państwowości. 
Nie wiadomo, gdzie bez tego byśmy byli i czy w ogóle 
byśmy byli.

Teraz należy obalić kilka poglądów, które do 
tej pory funkcjonowały, o zagrożeniu niemieckim. 
Myśmy mieli większe zagrożenie ze strony Słowian 
zachodnich, bo myśmy się tłukli ze Słowianami 
zachodnimi. Polityka Ottonów, głównie Ottona I, 
polegała nie na tym, żeby przeć na wschód, tylko 
na południe. Wystarczy spojrzeć, jak rozrastało się 
cesarstwo – właśnie w kierunku Italii, bo tam jego 
ambicje sięgały. Mieszko, jeśli chodzi o argumenty 
za tym, żeby się jednak nawrócić, prawdopodobnie 
myślał w sposób następujący – że należy wybrać, 
w prosty sposób, silniejszego boga. Jest taki frag-
ment książki prof. Odahla o Konstantynie Wielkim, 
tym cesarzu – przypominam – który w 313 r. wydał 
edykt mediolański, dzięki któremu przestano prze-
śladować chrześcijan w Rzymie. I jest wspomnienie 
o słynnej bitwie przy Moście Mulwijskim, w któ-
rej wojska Konstantyna ścierają się z wojskami jego 
przeciwnika. On tam widzi na niebie znak. To jest 
krzyż, a pod nim łaciński napis „Zwyciężaj”. On 
jest przekonany, że właśnie ten Bóg od krzyża, ten 
chrześcijański Bóg jest silniejszy. Za chwilę most się 
zawala i te wrogie wojska toną w rzece. Czyż nie ma 
analogii do wojsk faraona, które przepadły w Morzu 
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(senator A. Bobko) lizacyjne mówiące, że od chrześcijaństwa trzeba 
odejść, że chrześcijaństwo to dogmaty, że to jest sys-
tem antywolnościowy, i mówi się: my proponujemy 
wyzwolenie. To wyzwolenie czy właśnie to zrzucenie 
więzów jest widoczne choćby w tym sporze, który 
w ostatnich dniach czy tygodniach nas rozgrzewa 
czy też jest w Polsce szczególnie obecny – prawda? 
A to jest spór poniekąd o koncepcję człowieka, o to, 
czy człowiek jest istotą, która ma konsumować, ma 
się wyżywać, ma być tylko istotą dążącą do przyjem-
ności, jakiegoś spełnienia tu i teraz, czy też człowiek 
jest istotą, która ma jakieś wyższe i ważniejsze cele, 
która dąży do jakiegoś głębszego i wyższego dobra. 
W tym sporze mamy z jednej strony tradycję chrze-
ścijańską – którą oczywiście trzeba unowocześniać, 
trzeba szukać nowych form wyrazu dla tych idei – ale 
wysuwana z drugiej strony propozycja konkurencyj-
na jest, w mojej ocenie i w moim rozumieniu, ślepą 
uliczką, prowadzi nas po prostu donikąd.

Dlatego myślę, że dobrze się stało i że może to nie 
jest przypadek, może to jest właśnie jakiś szczególny 
zbieg okoliczności, że właśnie ustanawiając dzisiaj to 
święto, mamy szansę i okazję pogłębić nasze spoj-
rzenie na historię, a z tego pogłębienia wyłania się 
także to, kim jesteśmy i jaka jest natura dzisiejsze-
go sporu, sporu cywilizacyjnego, który ma miejsce 
w przestrzeni publicznej w Polsce i w Europie. Z tej 
przeszłości powinniśmy wyciągać sensowne wnioski 
na przyszłość. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie umawiałem się z moim szanownym przed-

mówcą co do tego, o czym będziemy mówić, jednak 
również ja swoją wypowiedź bardziej skoncentruję 
na praktycznych aspektach ustawy, nad którą pracu-
jemy. Bo trzeba sobie zadać pytanie, po co w XXI 
wieku w Polsce ustanawiać święto, które odnosi się 
do czegoś, co wydarzyło się wiele wieków wcześniej. 
Nie ma dla mnie w tej chwili, przy omawianiu usta-
wy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski, większe-
go znaczenia, czy to było w tym dniu tygodnia, czy 
w innym, czy to jest różnica miesiąca, czy 40 dni. 
W tej chwili to chyba nie jest istotne. I chyba nieprzy-
padkowo, a być może przypadkowo, teraz, w marcu 
2019 r., procedujemy tę ustawę. Gdybyśmy zastana-
wiali się nad tym, co działo się wtedy, w X wieku, 
czy nawet wcześniej, w IX wieku, to doszlibyśmy 
do wniosku, że być może to nie był jakiś wyjątko-
wy czyn ze strony księcia Mieszka, bo chrzty były 

toczy się bardzo silny spór ideowy. Europa jest na 
pewnym zakręcie i jesteśmy uczestnikami właściwie 
sporu na temat tego, czy Europa ma kontynuować, 
szukać nowej formy, ale kontynuować pewną aksjo-
logię, która wyrasta z chrześcijaństwa. Na naszych 
oczach od co najmniej dziesięcioleci, a zwłaszcza 
w ostatnich, powiedzmy, 2 dekadach, pewne kon-
kurencyjne propozycje ideowe i cywilizacyjne, kon-
kurencyjne w stosunku do chrześcijaństwa, są coraz 
bardziej widoczne, coraz bardziej dynamicznie wcho-
dzą czy próbują wchodzić do systemów edukacji, do 
narracji. To jest naszym udziałem. I dla mnie pewien 
paradoks polega na tym, że ta konkurencyjna narra-
cja, która odwołuje się do takich idei jak wolność, 
tolerancja, imputuje tradycji chrześcijańskiej to, że 
jest ona antywolnościowa, a tymczasem, jeżeli się 
zastanowić, zapoznać się z historią idei, z historią 
pewnych koncepcji ideowych i politycznych, to nie 
ulega wątpliwości, że idea wolności, tak jak my ją 
dzisiaj rozumiemy, czyli w sposób całkowicie wol-
ny od konotacji religijnych, ta idea wolności, która 
jest dzisiaj pewnym pryncypium systemu politycz-
nego, w którym żyjemy, bez chrześcijaństwa była-
by po prostu niemożliwa. To nie jest przypadek, że 
tutaj, w Europie, zrodziła się idea wolności i że my 
w Europie wierzymy – jak w rzecz naturalną – w to, że 
człowiek jest wolnym, autonomicznym podmiotem. 
To nie jest przypadek, że ta idea nie zrodziła się w in-
nej kulturze, w innej cywilizacji, tylko tu i teraz. Ta 
idea ma swoją oczywistą genezę chrześcijańską i źró-
dło chrześcijańskie, religijne. Ona wychodzi z tego, 
że Bóg jest jakby zainteresowany losem każdego po-
jedynczego człowieka. To jest idea kompletnie nieem-
piryczna, nienaturalistyczna. I ona tak zainspirowała 
społeczeństwa w Europie, że na przestrzeni wieków 
wokół tej idei zaczęło się formatować nasze życie 
społeczne i polityczne. Pewien paradoks polega też 
na tym, że w czasach oświecenia, kiedy idea wolności 
indywidualnej jakby osiągała pewien szczyt, to spór 
o kształt tej wolności dokonywał się w pewnym spo-
rze z Kościołem i przybierał pewne szaty czy formy 
walki z religią. Idea tolerancji religijnej była… Spór 
o wolność sumienia, który bez chrześcijaństwa nie 
miałby w ogóle racji bytu, w tej formie, w której do-
konywał się w XVII czy w XVIII wieku, przyjmował 
postać pewnego konfliktu czy walki z Kościołem. I to 
w naszych czasach postoświeceniowych się utrwaliło. 
Dzisiaj wielu Europejczyków jest przekonanych, że 
idea wolności narodziła się w walce z Kościołem. Są 
co do tej tezy pewne przesłanki czy argumentacja, ale 
jeżeli sięgnąć głębiej, to okazuje się, że jest to oparte 
na kompletnym nieporozumieniu.

My dzisiaj żyjemy ciągle w tego rodzaju sporze, 
tak że dzisiaj proponuje się pewne koncepcje cywi-



61
75. posiedzenie Senatu w dniu 20 marca 2019 r.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

(senator K. Słoń) senatora sprawozdawcy, to wszystko jest niezwykle 
istotne. Być może to troszkę wstydliwe, że jako ka-
tolik nie pamiętam, w jakim dniu byłem ochrzczony, 
ale od momentu, kiedy przyjmiemy tę ustawę, będę 
wiedział, że będąc katolikiem, będąc chrześcijani-
nem, jako Polak zostałem ochrzczony 14 kwietnia 
966 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście zastanawiałem się nad tym, skąd po-

mysł na tę ustawę, nie na uchwałę, ale ustawę o tym, 
że 14 kwietnia 966 r. Polska została ochrzczona, a na-
wet naród polski został ochrzczony. Chcę powiedzieć, 
że to jest projekt ustawy kompletnie ahistoryczny. 
No, nie można w Senacie uchwalać czy ustalać, że 
14 kwietnia odbył się chrzest, ponieważ nawet w od-
niesieniu do daty rocznej trwają dyskusje, czy to był 
996 r., a może 995 r., a może 997 r. Wydana tutaj, 
w tym parlamencie, w uroczystą rocznicę książka czy 
album pod honorowym patronatem 2 marszałków, 
obecnych marszałków Sejmu i Senatu… W tej książ-
ce, kiedy pisze się o chrzcie Polski, to… W tej książ-
ce, pod redakcją prof. Parucha, można przeczytać: 
tradycyjne datowanie wydarzenia na rok 966 może 
być obciążone drobnym błędem… znane jest dopiero 
z zapisów XIII w. Drobny błąd, oczywiście – albo 
rok wcześniej, albo rok później. W porządku, tylko 
w nauce historycznej już przyjęto, że był to rok 996. 
Ale skąd data dzienna – 14 kwietnia? No przecież nie 
można dekretować daty dziennej. A co my robimy? 
Dekretujemy, nie patrząc na badania historyków. Co 
będzie, jeżeli te badania wskażą na 14 czerwca albo 
27 czerwca? Ostrożnie. No, trzeba jednak się zastano-
wić. Senat, Sejm, a Senat szczególnie jest instytucją 
bardzo poważną i musi siebie traktować poważnie.

Kiedy usłyszałem o tej inicjatywie, sądziłem, że 
ktoś puścił plotkę albo chce tworzyć jakąś sytuację 
dla mnie i dla wielu moich znajomych zaskakującą. 
W tej inicjatywie chodzi o to, żeby zadekretować czy 
powiedzieć, że zostaliśmy ochrzczeni, że jesteśmy 
związani z kulturą chrześcijańską. W uzasadnieniu 
autorzy, a w zasadzie autor pisze, że w społeczeń-
stwie świadomość faktu, że Mieszko, a tym samym 
państwo polskie przyjęło chrzest w 966 r., jest zni-
koma. No, dla mnie jest to zaskakujące. Szanowni 
Senatorowie, uważacie, że wiedza Polek i Polaków 
jest naprawdę tak nikła, że trzeba o chrzcie przypo-
minać w uchwale?

już na terenach polskich, choćby w państwie Wiślan, 
czymś naturalnym. W Wiślicy, niedawno ogłoszonej 
najmniejszym miastem w Polsce, ślady pierwszych 
chrztów sięgają IX wieku, bo wykopaliska o tym 
świadczą. Odkryto ślady świątyni romańskiej i misy 
chrzcielnej z IX wieku. Ale powtarzam, nie o to tutaj 
chodzi z całą pewnością. Bo czy nasze społeczeństwo 
rzeczywiście potrzebuje tej ustawy? Moim zdaniem 
potrzebuje jej bardzo. Potrzebuje zakorzenienia, po-
wtórnego zakorzenienia w naszej historii i tradycji, 
takiego renesansu umysłu, który potrzebuje tego, żeby 
skądś się wywodzić, mieć jakichś protoplastów, być 
ugruntowanym na tej ziemi. Myślę, że to jest chyba 
najistotniejszy sens tej ustawy teraz.

Zobaczmy, jaką mamy sytuację geopolityczną, 
chociażby w Europie. Kilkadziesiąt lat temu twórca 
idei zjednoczonej Europy, Robert Schumann, mówił, 
że wartością Europy jest Europa wartości, że Europa 
będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Nawet 
symbole Europy zjednoczonej wiążą się jednoznacz-
nie z obrazem Matki Bożej, z jej koroną z gwiazd. 
Dla wielu, podejrzewam, że również w Polsce, jest 
to pewna historyczna, być może dosyć wstydliwa 
naleciałość. Na szczęście jednak dla wielu nie jest to 
przypadkowe i nie jest to bez znaczenia. Podobnie jak 
i chrzest Polski, który miał miejsce 14 kwietnia 966 r.

Paradoksalnie można powiedzieć, że teraz, 
w 2019 r., mamy szansę spłacić ten dług, który za-
ciągnął wobec chrześcijańskich, katolickich państw 
Europy w X wieku książę Mieszko. Wtedy my przy-
jęliśmy chrzest od tych, którzy przyjęli go wcześniej. 
Oni wnieśli chrześcijaństwo na nasze ziemie, tak bar-
dzo oficjalnie i państwowotwórczo, jak to niektórzy 
tu mówili.

My teraz, chyba na 60 dni, jeśli dobrze liczę, na 60 
dni przed wyborami do europarlamentu, w których to 
będziemy mieć swoją ponad 50-osobową reprezenta-
cję, przypominamy Polakom, ale nie tylko Polakom, 
że narody i państwa Europy są związane z chrześci-
jaństwem od wieków, przypominamy to w sposób 
symboliczny również tą ustawą. Ona jest też potrzeb-
na w naszym codziennym życiu, żeby obrońcy tych 
najprostszych wartości, jakimi są rodzina, pewien 
ład społeczny, mieli oręż w ręku, mieli argumenty. 
Teraz o tę argumentację jest bardzo trudno. Zważcie 
państwo na to, w jakim czasie przychodzi nam żyć. 
Musimy się mierzyć z różnego rodzaju zjawiskami, 
bardzo niepokojącymi z punktu widzenia państwa, 
jego stabilności, demografii, często te zjawiska mają 
postać kilku liter alfabetu ułożonych nie po kolei.

Mam nadzieję, że będziemy podnosić ręce za 
przyjęciem tej ustawy z tą świadomością, że dajemy 
pewien sygnał, dajemy pewien oręż i ze względów 
edukacyjnych, co już wybrzmiało w wypowiedzi 
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(senator B. Borusewicz) Dla porządku informuję, że senator Ryszka złożył 
swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad przystąpimy jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1097, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1097 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury 

przedstawić Wysokiemu Senatowi stanowisko wobec 
ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa 
ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/2102 z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie dostępności stron interne-
towych i mobilnych aplikacji państw członkowskich.

Jest to dość krótki i potrzebny akt prawny zawie-
rający 27 artykułów. Celem tej ustawy jest zapewnie-
nie dostępności cyfrowej stron internetowych, także 
tych, których zadaniem jest działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych i starszych oraz promocja zdrowia 
i ochrona dzieci. Dostępność ta będzie realizowana 
w odniesieniu do wspólnych wymogów dostępno-
ści. Ustawa wskazuje na konieczność zapewnienia 
dostępności cyfrowej strony internetowej i przygo-
towanie dla niej takich funkcjonalności, które spra-
wią, że osoba która nie może posłużyć się myszką 
komputerową, będzie mogła za pomocą klawiatury 
przejść z jednej części strony na drugą, z zakładki 
na zakładkę, zwiększyć i zmniejszyć czcionkę lub 
zwiększyć kontrast.

Należy jednak podkreślić, że ustawa równoważy 
konieczność zapewnienia dostępności cyfrowej z ko-
niecznością proporcjonalnego obciążenia podmiotów 
publicznych i wspomnianych przeze mnie organizacji 
pozarządowych. Przepisy ustawy wskazują, że w przy-
padku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub zamieszczonych na niej materiałów by-
łoby nieproporcjonalne do nakładów, można zapewnić 
tę dostępność w sposób alternatywny. Może to nastąpić 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Senator Stanisław Kogut: W ustawie.)
Wielokrotnie były tu procedowane uchwały, co 

do których dziwiłem się, że powstały, bo dotyczyły 
spraw albo oczywistych, albo takich, które nie wy-
magały uchwały ze względu na swoją wagę. Ja nie 
mam takiego wrażenia, że Polakom trzeba przypo-
minać o chrzcie Polski, ja nie mam też takiego wra-
żenia, że tego typu uchwała uchroni nas od wszyst-
kiego. O ile słyszałem… Ja już wiem, o co chodzi, 
bo zastanawiałem się, o co chodzi w tej uchwale, 
kilkuzdaniowej zresztą. Otóż, chodzi zapewne o to, 
żeby dać odpór temu zgniłemu Zachodowi, zdepra-
wowanej Unii Europejskiej. Dlatego ta uchwała ma 
sens i dlatego powstała. Nie tędy droga! I nie jest 
to droga wzmocnienia chrześcijaństwa w Polsce. 
Na to wzmocnienie chrześcijaństwa w Polsce, no, 
pracuje bardzo ciężko m.in. papież Franciszek. 
I nawet, po to, żeby wzmocnić to chrześcijaństwo, 
przyjechał tutaj niedawno, w ubiegłym tygodniu, 
sekretarz stanu Parolin, kardynał Parolin. Bo ci, 
którzy rządzą w Kościele polskim, nie są nadzwy-
czaj chrześcijańscy, zapewne dlatego przyjechał.

Ta uchwała nie spowoduje także, że będziemy po-
rządniejszymi ludźmi, że będziemy bardziej uczci-
wi, będziemy bardziej przestrzegać 10 przykazań. 
I nie spowoduje, że zaczniemy chrystianizować Unię 
Europejską – bo o takich tendencjach też usłyszałem. 
Dlatego się dziwię.

To jest kolejna uchwała tego typu…
(Senator Stanisław Kogut: Ustawa.)
…jak uchwała, która miała być – czy, zdaje się, ona 

już była – o intronizacji Chrystusa na króla Polski.
(Senator Stanisław Kogut: Nie było takiej…)
Były takie inicjatywy, oczywiście zupełnie 

skrajne. Ale poważnie na ten temat w Polsce za-
częto dyskutować. Dla mnie jest pytanie: a gdzie 
jest granica? Ja rozumiem, jakie było znaczenie 
chrztu Polski, tysiąclecia chrztu Polski, no, jesz-
cze za czasów Gomułki. I pamiętam, co się wtedy 
działo. Wtedy trzeba było walczyć o pewną tra-
dycję, o niezależność Kościoła. Czy teraz mamy 
taką sytuację? O co chcecie walczyć? O to, żeby 
odsunąć Unię Europejską? Żeby pokazać, że Unia 
Europejska jest zła, a my jesteśmy dobrzy, bo my 
jesteśmy ochrzczeni?

Nie jest to projekt, który jestem w stanie zaak-
ceptować. Nie jest to projekt, który jest projektem 
dobrym. Dziwię się, że ten projekt jest procedowany 
w dniu dzisiejszym. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.



63
75. posiedzenie Senatu w dniu 20 marca 2019 r.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego z obowiąz-

ków tej ustawy wyłączono podmioty zajmujące się 
osobami z niepełnosprawnościami, a nie wyłączono 
tak licznych organizacji pozarządowych działających 
w sferach działalności pożytku publicznego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, pan mnie pyta „dlaczego?”. Po 

prostu takiej propozycji nie było na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury i to nie było rozpatrywane. 
Taki problem nie był rozpatrywany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy na posiedze-

niu komisji była dyskutowana sprawa…
(Głos z sali: Naciśnij.)
Jest naciśnięte. Muszę krzyczeć.
…udostępniania stron internetowych w zakre-

sie informacji poufnych, tajnych, w tym oczywiście 
związanych z wojskowością? Ta ustawa tego nie 
ogranicza. Możemy przyjąć, że wszyscy będą bar-
dzo ostrożni w udostępnianiu takich stron. Co na 
nich miałoby być?

Kolejne pytanie. Chodzi o organizacje pozarzą-
dowe. One oczywiście też mają udostępniać swoje 
strony. Zwracam uwagę, że organizacje pozarządowe 
liczą od 3 osób do tysięcy osób. I koszty są duże, bo 
dotyczą nie tylko udostępniania, ale też aktualizacji. 
Czy konieczne było, ażeby dla wszystkich organizacji 
pozarządowych to było w tym stopniu?

Jest też tutaj takie sformułowanie dotyczące terminów. 
Chwileczkę, przepraszam, coś się stało z tym zegarem.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam, że ma pan minutę na zadanie pytania.)

Zmieszczę się. Na stronie dwunastej jest napisane, 
że zapewnienie dostępności powinno nastąpić „nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia”, 
jak ktoś wystąpi z żądaniem. To jest bardzo krótki 
czas, tylko 7 dni. Dalej: gdy się tego nie spełni, to na-
tychmiast, bezzwłocznie trzeba udzielić odpowiedzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

poprzez przeczytanie osobie zainteresowanej danych 
treści przez telefon lub wysłanie jej plików w dostęp-
nym formacie, np. na adres e-mailowy. W przypadku 
osób głuchoniemych możliwe jest zapewnienie kon-
taktu za pomocą tłumacza języka migowego, w tym 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

W trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury roz-
patrzono kilkanaście poprawek. To było 17 poprawek, 
które zostały zaproponowane przez senackie Biuro 
Legislacyjne. Jedną poprawkę zgłosił pan senator Jan 
Hamerski.

Odbyła się też burzliwa dyskusja dotycząca roli 
organizacji pozarządowych, oczywiście z udziałem 
strony społecznej. W posiedzeniu komisji wzię-
li udział przedstawiciele 10 takich organizacji. 
Przeważały głosy za pozostawieniem w ramach za-
kresu podmiotowego ustawy tych organizacji, których 
celem działania jest pomoc osobom niepełnospraw-
nym i osobom starszym, oraz tych, których celem jest 
ochrona i promocja zdrowia.

Organizacje te nie będą zobowiązane do zapew-
nienia dostępności cyfrowej, gdy będzie się to wiązało 
z nadmiernymi kosztami, ale nie będzie to dotyczyło 
tych organizacji, które w przeważającej części są fi-
nansowane ze środków publicznych.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja 
Infrastruktury po dyskusji przyjęła 7 poprawek, 
przy czym 5 z nich zgłosił przewodniczący komisji, 
senator Misiołek. Były to poprawki o charakterze 
redakcyjnym, zaproponowane przez senackie Biuro 
Legislacyjne. Z kolei jedna z tych poprawek, na które 
strona rządowa nie wyraziła zgody, została zgłoszona 
przez senatora… Potem sobie przypomnę, przez któ-
rego senatora. W każdym razie ona została przyjęta. 
Pozostałe 5 poprawek, które też zaproponowało Biuro 
Legislacyjne, zgłosił pan senator Florek, ale one zo-
stały odrzucone, nie zostały przyjęte.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! W imieniu 
Komisji Infrastruktury proponuję, aby Wysoki Senat 
raczył przyjąć ustawę z przedstawionymi poprawka-
mi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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.

Projekt ustawy został…
(Senator Jan Rulewski: Są pytania.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Są.)
Kto chce zadać pytanie?
Senator Augustyn, proszę.



64
75. posiedzenie Senatu w dniu 20 marca 2019 r.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Senator Jan Rulewski:

„Zapewnienie dostępności cyfrowej strony inter-
netowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony inter-
netowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego 
następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem”.

Czy pan uważa, że w ciągu 7 dni da się dobrze 
zrobić stronę internetową? Dyskutowano nad tym?

Senator Wiesław Dobkowski:
Ale nie, nie. Tu nie chodzi o stronę internetową, 

bo stronę internetową…
(Senator Jan Rulewski: O zapewnienie.)
Zapewnienie… To znaczy, będą matryce przygo-

towane przez ministerstwo…
(Senator Jan Rulewski: Tu nie napisano…)
…i te narzędzia będą miały organizacje pozarzą-

dowe. Tylko do 7 dni – z tego, co ja rozumiem – te in-
formacje w ogóle mają być przekazane. Maksymalnie 
do 7 dni. Najlepiej, jak będą niezwłocznie przekazane.

(Senator Stanisław Kogut: W godzinę.)
(Senator Jan Rulewski: Może być strona interne-

towa?)
Jak już pan senator pyta tak szczegółowo, to 

może… Akurat to nie było rozpatrywane tak szcze-
gółowo na posiedzeniu komisji. Może ci, którzy przy-
gotowali ustawę… Pani minister…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Właśnie, zostawmy 
jeszcze jakieś pytania do rządu.)

…ma dużą wiedzę i wykazała się tą wiedzą na 
posiedzeniu komisji. Bo była dyskusja, która trwała 
ponad 2 godziny. Była to bardzo burzliwa dyskusja 
na różne tematy… No, sądzę, że osoby, które to przy-
gotowały, wiedzą więcej ode mnie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Na pewno.)
Jeżeli to nie wystarczy panu senatorowi, to propo-

nuję, żeby na to pytanie odpowiedziała jednak pani 
minister.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Oklaski)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Jeśli są pytania…)

Dziękuję bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:

Sprawy poufne są uregulowane oddzielnymi usta-
wami. Oczywiście to, co jest możliwe do udostępnie-
nia, ma być udostępnione. Chodzi o to, żeby osoby 
niepełnosprawne miały taki sam dostęp do informacji 
jak osoby pełnosprawne. Chodzi po prostu o ułatwie-
nie, ta ustawa powoduje ułatwienie. W niej mówi się 
o dostępności dla wszystkich, ale w sposób szczegól-
ny zwraca się uwagę na osoby niepełnosprawne, tak 
żeby one nie były pozbawione informacji, które mogą 
mieć osoby pełnosprawne. Tu głównie o to chodzi. 

A sprawy poufne… To w ogóle nie było nawet 
rozpatrywane, bo wiadomo, że niektóre informacje 
nie mogą być dostępne zarówno dla pełnosprawnych, 
jak i niepełnosprawnych. Tu nie ma znaczenia, czy 
dana osoba jest pełnosprawna, czy niepełnosprawna. 
Ta ustawa w ogóle nie dotyczy tej kwestii.

Czy wszystkie organizacje… Tu jest wyłączenie. 
Jeżeliby były nadmierne koszty, jeżeli to by się wiązało 
z nadmiernymi kosztami, to wtedy organizacje, które 
nie są finansowane ze środków publicznych… One są 
z tego zwolnione. Ale nie ma zwolnienia dla tych, które 
po prostu mają środki publiczne. Wiadomo bowiem, że 
wtedy takie organizacje mogą sobie zatrudnić jakiegoś 
fachowca, który w sposób… Była mowa o tym, że to nie 
będą duże koszty, bo ministerstwo po prostu przygotuje 
do tego jakąś matrycę, a wtedy w dość łatwy sposób, czyli 
ze strony internetowej, czy w dość tani sposób po prostu 
będzie mogła taka organizacja spełnić wymogi ustawy.

Jeszcze przy okazji sobie przypomniałem, że po-
prawkę, o której mówiłem, a która została przyjęta, 
zgłosił pan senator Włosowicz – z tego, co pamiętam. 
Przypomniałem sobie w trakcie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję. Nie ma 
więcej…)

(Senator Jan Rulewski: A termin?)
A termin? Nie dłużej niż 7 dni. Taki termin po 

prostu przyjęto. Jeżeli organizacje będą miały ma-
tryce i już przygotowane bazy do tego, żeby w ogóle, 
powiedzmy, udostępnić osobom niepełnosprawnym 
te informacje, które są przedstawiane osobom peł-
nosprawnym, to sądzę, że 7 dni to nie jest odległy 
termin. Bo to nie jest nic nowego. Po prostu całe 
narzędzie będzie przygotowane, tylko w ramach 
tego narzędzia… no trzeba po prostu zapewnić tym 
osobom niepełnosprawnym dostęp. Sądzę, że to jest 
z tego powodu. Bo nie jest potrzebny długi termin 
czy krótszy termin. 7 dni, myślę, wystarczy, żeby…

(Senator Jan Rulewski: Dla lepszego zrozumienia 
przeczytam. Można?

Tak.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.
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(wicemarszałek A. Bielan) Ja przede wszystkim skorzystam z tego, że tak czy 
siak muszę zabrać głos. Muszę powiedzieć państwu, 
że naprawdę jest to ważna i dobra ustawa. Jest to 
pierwsza ustawa z programu „Dostępność +” i ma 
ona na celu wyrównanie tych dysproporcji, które wy-
stępują w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 
Oczywiście wiadomo, że nie jesteśmy w stanie roz-
wiązać wszystkich problemów jedną ustawą, jednak 
jest to krok w stronę osób z niepełnosprawnościami, 
krok w stronę zaspokojenia ich potrzeb.

Odnosząc się do pytania pana senatora… Myślę, 
że odpowiedź na drugie pytanie będzie wbrew pozo-
rom krótsza, mimo że było one dłuższe. Wynika to 
z samego brzmienia dyrektywy, którą implementuje 
ustawa. Tak że nie była to radosna twórczość, było to 
przełożenie dyrektywy na nasz porządek prawny. No, 
jest też tak, że od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, że 
dyrektywa określa ramy. Nic nie wyklucza tego, żeby 
na koniec szerzej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Na pewno szerzej 
nie wpisują…)

Ale proszę pamiętać, Panie Senatorze, o tym…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…że oprócz dyrektywy jest też decyzja wykonaw-

cza do niej. Pan sprawozdawca mówił też o tym, że 
dyrektywa sama w sobie jest dość krótka, ale jest też 
decyzja wykonawcza do tej dyrektywy, która wiele 
dodaje. Tak więc z tego to wynika.

Jak rozumiem, w dalszej części pytania drugiego 
mówił pan o wyłączeniu, które wynika z art. 8. I tutaj 
jest pewna nieścisłość. Ona pojawiła się w trakcie 
dyskusji. „Podmiot publiczny, z wyłączeniem pod-
miotów, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 – czyli 
nie organizacji pozarządowych, bo te są w pkcie 5 – 
których zadaniem publicznym jest prowadzenie dzia-
łalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub osób 
starszych, może nie zapewniać dostępności cyfrowej 
strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wią-
załoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów”. 
Artykuł w takim brzmieniu wyszedł – przepraszam 
za kolokwializm – z Sejmu na skutek apelu strony 
społecznej, która w naszej ocenie słusznie zwróciła 
uwagę na to, że są organizacje pozarządowe i są or-
ganizacje pozarządowe. Są organizacje pozarządowe, 
które działają nie tylko lokalnie, ale w skali ogólno-
polskiej, a nawet międzynarodowej, mają bardzo duże 
budżety. Takie organizacje oczywiście są w stanie 
pozwolić sobie na wiele dodatkowych aktywności 
i dodatkowych ułatwień, które wprowadzają, takich, 
na które nie są w stanie sobie pozwolić małe orga-
nizacje, kilkunastoosobowe, z budżetem naprawdę 
znikomym. A przecież naszym celem nie jest to, żeby 
takim organizacjom utrudniać funkcjonowanie. To 
jest odpowiedź na pytanie drugie.

Odnosząc się do pytania pierwszego, czyli do tej 
siatki pojęciowej, którą wprowadziliśmy ustawą, po-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Zapraszam, Pani Minister.
Pan senator Augustyn.
(Senator Jan Rulewski: Tu, w kącie, niech pan…)
Słucham?
(Senator Jan Rulewski: Też.)
Dobrze.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, 2 pytania.
Jak wiadomo, organizacje pozarządowe są pod-

miotami prywatnymi. Dlaczego państwo w ustawie, 
która dotyczy podmiotów publicznych, ujmujecie or-
ganizacje pozarządowe, nie podając w słowniku nowej 
dla tej ustawy definicji pojęcia podmiotu publiczne-
go? Uważam, że to jest poważna wada prawna. To po 
pierwsze. Albo powinien być zmieniony tytuł, albo 
w słowniczku inna niż w całej legislacji definicja pod-
miotu publicznego. Nie ma ani jednego, ani drugiego.

Po drugie, na jakiej przesłance merytorycznej chce-
cie państwo objąć wymogami tej ustawy organizacje 
pozarządowe w bardzo wybranych – właśnie ciekaw 
jestem, na podstawie jakich kryteriów – spośród 33 
sfer pożytku publicznego 3 sferach: promocja i ochrona 
zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
z czego się państwo potem wycofujecie… Nie wiem, 
po co się to wpisuje, skoro potem, jeżeli to jest zbyt 
kosztowne, można tego nie robić. Ale jak jest zbyt kosz-
towne dla ludzi zajmujących się ochroną i promocją 
zdrowia, to nie, to już trzeba to robić. A już najbardziej 
mnie zdziwiło, że objęte są tym wszystkie organizacje 
proseniorskie, działające na rzecz emerytów, a np. te 
działające na rzecz młodzieży już nie. Tak więc ciekaw 
jestem, co to była za dosyć, jak mi się wydaje, radosna 
twórczość legislacyjna.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Już mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
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taka sytuacja, że dany podmiot z jakiegoś powodu 
nie może zapewnić dostępności cyfrowej jakichś in-
formacji na swojej stronie, jakichś elementów swojej 
strony, to zgodnie z art. 8, o ile dobrze pamiętam… 
Nie, nie, sekundkę, zaraz to odnajdę… Każdy ma 
możliwość zwrócenia się do takiego podmiotu z żą-
daniem zapewnienia dostępu alternatywnego. I to, 
jaki ma to być dostęp alternatywny, czy np. w formie 
odczytania, przekazania tych informacji telefonicz-
nie, czy opisania ich, też zgłasza się w swoim żądaniu. 
I jeżeli taki podmiot, powiedzmy urząd, dostanie taką 
prośbę, to ma procedować bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w terminie 7 dni. Ale trzeba też mieć na 
uwadze to, że te żądania mogą mieć różny zakres, 
więc oczywiście czasami można to zrobić od ręki, 
a czasami trzeba chwilę poczekać, trzeba wykonać 
jakąś dodatkową pracę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, ustawa narzuca na ministra wła-

ściwego do spraw informatyzacji pewne obowiązki 
i mówi, w przepisach przejściowych, kiedy po raz 
pierwszy taki obowiązek ma być wykonany. Np. ter-
min pierwszego monitorowania określa art. 23, termin 
pierwszego sprawozdania do Komisji Europejskiej 
– art. 24. Ja mam wobec tego pytanie, kiedy będzie 
wykonany pierwszy wykaz, kiedy będzie skompleto-
wany i opublikowany na stronie internetowej ministra 
wykaz adresów stron internetowych i aplikacji mo-
bilnych, ten pierwszy. Potem on oczywiście będzie 
zmieniany. Kiedy możemy się tego spodziewać? Bo 
w przepisach przejściowych tego nie ma, nie ma na-
rzuconego żadnego terminu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Tak jak pan słusznie zauważył, zgodnie z art. 23 

minister właściwy do spraw informatyzacji prze-
prowadza pierwsze monitorowanie stron do dnia 
22 grudnia 2020 r., a w odniesieniu do aplikacji mo-
bilnych obowiązuje termin 20 grudnia 2021 r.

Co do sprawozdań to, jeżeli dobrze pamiętam – 
nie chcę niczego przekręcić – jest termin 3 miesięcy. 
I tutaj muszę… Czy dobrze powiedziałam?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Cyfryzacji Sylwester Szczepaniak: 
Tak.)

wiem, że ta wątpliwość już się pojawiła w komisji 
cyfryzacji w Sejmie. Faktycznie, w słowniczku nie 
ma definicji podmiotu publicznego. Jednak ustawa 
się nazywa ustawą o dostępności cyfrowej stron in-
ternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów pu-
blicznych. I w tej ustawie w art. 2 wskazujemy, do 
których podmiotów ustawa ma zastosowanie, więc 
w ten sposób, no, zgodnie z zasadami legislacji można 
jak najbardziej uznać, że jest to… oczywiście nie 
wprost, ale definicja podmiotu publicznego, która 
wskazuje jego zakres podmiotowy. Nie ma co do tego 
wątpliwości interpretacyjnych. Jak pan senator sobie 
otworzy art. 2 i przeczyta… No, nie widzimy tutaj 
żadnych potencjalnych trudności dla osób, które będą 
analizować te normy prawne. Taką siatkę pojęciową 
zastosowaliśmy. Mało tego, jest to siatka pojęciowa, 
która występuje też w innej ustawie, tylko żebym nie 
skłamała, ja teraz nie pamiętam, jaka to była ustawa… 
Wiem, że się inspirowaliśmy… Mogę udzielić później 
tej informacji. Okej?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja chcę powtórzyć pytanie dotyczące art. 18 ust. 3, 

gdzie się wskazuje, że zapewnienie dostępności po-
winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, ale nie później 
niż w terminie 7 dni. To jest nielogiczne, bez zbędnej 
zwłoki, ale nie później niż 7 dni… Albo może powin-
no być tak: bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż za 
3 lata… To jest nielogiczne.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Dobrze, to ja też to wyjaśnię…)

To pierwsza sprawa, dlaczego te 7 dni. A w następ-
nym ustępie jest stwierdzenie, że jeśli nie ma tej do-
stępności, to też należy odpowiedzieć niezwłocznie, 
i mówi się o terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od 
dnia wystąpienia z żądaniem. Tu szybko, a odpowiedź 
na ewentualną wątpliwość – dopiero po 2 miesiącach.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że wymaga wyja-

śnienia, że podmioty, które będą musiały dostosować 
swoje strony i aplikacje mobilne do wymagań usta-
wy, to nie są podmioty, które będą zobowiązane do 
zrobienia tego w ciągu 7 dni bądź 2 miesięcy. Tutaj 
przede wszystkim mówimy o dostarczeniu informacji 
i o dostępie alternatywnym. Czyli jeżeli występuje 

(podsekretarz stanu W. Buk)
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(podsekretarz stanu W. Buk) No, powiem szczerze, że ta wątpliwość wydaje się 
zasadna. Jeżeli pan senator pozwoli, to przeanalizu-
jemy to i odniesiemy się do tego pytania na piśmie. 
Dobrze?

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja mam dalej idącą obawę. On może nie tyle nie 

zdążyć, ile w ogóle nie chcieć zdążyć, bo nie nałożono 
na niego w ustawie, w przepisie przejściowym, daty, 
od której ten wykaz powinien być zamieszczany. No, 
to jest proste.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: No, ale…)

Jeśli tworzymy instytucję, to mówimy tak: ta in-
stytucja powinna zacząć funkcjonować o tej i o tej 
porze, w takim terminie. Jeśli jej nie ma, no to, prze-
praszam, bierzemy ministra na dywanik, a jeśli jest, 
to dobrze, bo to znaczy, że wykonał ustawę. Ale tutaj 
ustawodawca tego od niego nie wymaga. Nakłada 
obowiązek, ale nie określa terminu realizacji tego 
obowiązku. Chodzi o to, że nie ma przepisu przej-
ściowego. Proszę to przemyśleć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Dobrze. Rozumiem, że biorąc pod uwagę ten 

termin i dzisiejszą datę, musimy to przeanalizować. 
Dziękuję, Panie Senatorze. Przeanalizujemy to w ta-
kim razie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, czy kary, które tutaj są przewidzia-

ne za niespełnienie żądania zapewnienia dostępności 
cyfrowej, a które mają płacić podmioty publiczne… 
One mają jeszcze prawo odmawiania, uzasadniania 
itd. 

Czy te kary i te możliwości odmowy dotyczą też 
organizacji pozarządowych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Jak najbardziej. Jeżeli podlegają…
(Senator Mieczysław Augustyn: A na podstawie 

jakiego przepisu?)
Na podstawie przepisów ustawy, jeżeli nie podle-

gają wyłączeniu. Proszę zwrócić uwagę na art. 19…

Tak, 3 miesięcy? Dobrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Pani 

Minister, pani nie odpowiedziała na pytanie, które 
ja zawarłem w swojej tezie. Raczej powtórzyła pani 
mają tezę.)

To są 3 miesiące od tych terminów, które są wska-
zane w art. 23.

Senator Jerzy Czerwiński:

Jeszcze raz. Ten wykaz stron internetowych oraz 
aplikacji mobilnych minister sporządza na podstawie 
pewnych działań…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Tak.)

…m.in. prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. One są określone w skali roku, tj. 
do 28 lutego, do 30 kwietnia… Proszę zauważyć, 
że teoretycznie minister nie byłby w stanie, gdyby 
miał to robić teraz, wykonać tego do 30 kwietnia, 
jeśli nie miałby podstawy w postaci sprawozdania 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak 
więc tu się te terminy rozjeżdżają. Powinien być 
po prostu 1 akt, 1 wyraźny przepis: wykaz stron 
internetowych i aplikacji mobilnych ma się ukazać 
na stronie internetowej BIP, na stronie ministra 
właściwego do spraw informatyzacji do dnia tego 
i tego. A tutaj nie ma takiego przepisu. Właśnie na 
to chciałem zwrócić uwagę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

To ja przepraszam, ale musimy coś tutaj wyjaśnić. 
Czy mówimy o wykazie, który sporządza minister, 
czy mówimy tutaj o wynikach monitorowania? Bo 
tego faktycznie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Mówimy o wykazie 
z art. 14 ust. 4.)

(Senator Stanisław Kogut: Może pani minister da 
odpowiedź na piśmie?)

Nie, nie, nie trzeba. Sekundkę.
Rozumiem, że tutaj jest… Dobrze, teraz rozu-

miem pytanie. Rozumiem, że pytanie jest takie, czy… 
Jeszcze tylko sparafrazuję to pytanie, tak żebym była 
przekonana. Zgodnie z ust. 4 minister właściwy do 
spraw informatyzacji do dnia 30 kwietnia każdego 
roku publikuje na swej stronie… Tak? O ten termin 
chodzi? Obawia się pan senator, że w związku z tym, 
że jesteśmy w takiej, a nie innej rzeczywistości, mi-
nister nie zdąży. Tak?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
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(Wicemarszałek Adam Bielan: Dlaczego pan nie 
był?)

(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Dlaczego?)
Dlatego, że nie mogłem być na wszystkich, Panie 

Marszałku. Pan chyba też nie był, tak mi się wydaje.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Należy bywać na 

posiedzeniach komisji.)
Tak więc dopytuję, bo są podane skutki finansowe. 

Czy po te pieniądze, które tutaj są wskazane, będą 
mogły sięgnąć organizacje pozarządowe? Czy to są 
skutki wdrożenia tej ustawy dla sektora finansów 
publicznych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

Oczywiście to są skutki wdrożenia tej ustawy dla 
sektora finansów publicznych. To nie są dodatkowe 
środki dla organizacji pozarządowych…

(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem. One 
muszą sobie to sfinansować same.)

Jak najbardziej.
Jednak chciałabym zwrócić uwagę na jedną kwe-

stię.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jasne.)
Zgodnie z brzmieniem ustawy minister właści-

wy do spraw informatyzacji podejmuje dodatkowe 
aktywności, które mają zminimalizować – jeżeli 
musimy to tak nazwać – te niedogodności. Ale nie 
chcę tego tak nazywać, biorąc pod uwagę to, że jed-
nak pod koniec dnia to będą dogodności, a raczej 
wyrównanie dysproporcji względem osób z nie-
pełnosprawnościami. Minister właściwy do spraw 
informatyzacji przeprowadzi szkolenia, udostępni 
e-podręczniki dotyczące tego, jak dostosować swoją 
stronę. 

Proszę mieć na uwadze to, że w głównej mierze 
są to aktywności redakcyjne. To nie są umiejętności 
informatyczne wymagające wysoko wykwalifikowa-
nych ekspertów. W dużej mierze sprowadza się to do 
tego, żeby dany podmiot stworzył swoją deklarację 
dostępności, żeby dopracował kontrast, żeby dopra-
cował czcionkę. Tak że tutaj nie demonizowałabym 
tych obowiązków, które są nakładane na podmioty 
publiczne. Jednocześnie wskazuję, że będą one mia-
ły daleko idące dobre konsekwencje dla tych osób, 
które dzisiaj poniekąd są wykluczone z korzystania 
z informacji publikowanych na stronach.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Już?
Pan senator Cichoń. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, nie definiuje się organizacji poza-
rządowych jako części podmiotów publicznych, na co 
już wskazywałem w pierwszym pytaniu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Panie Senatorze…)

Wobec tego to się odnosi stricte do podmiotów 
publicznych, a nie do organizacji pozarządowych, 
które nie są podmiotami publicznymi z definicji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

Panie Senatorze, jeszcze raz odsyłam do art. 2, 
który określa zakres podmiotowy tej ustawy.

Senator Mieczysław Augustyn:

Gdyby w tym przepisie, o którym mówię, było 
zastrzeżenie, jak w wielu innych miejscach, że odnosi 
się to do przepisów, o których pani mówi, miałaby 
pani rację, ale tak w tej ustawie nie jest.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:

Panie Senatorze, w takim razie zgódźmy się, że się 
nie zgadzamy. Było to analizowane przez legislatorów 
z biur i na poziomie Sejmu, i na poziomie Senatu. 
Te wątpliwości nie były formułowane tak, jak pan 
w tym momencie je formułuje. Uważam, że zakres 
podmiotowy ustawy jest jasny. Zakres przedmiotowy 
ustawy również jest jasny.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze jedno 
pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
W ustawie podaje się koszt. 
Ja przepraszam, że tak dopytuję…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Wanda Buk: Jasne.)
Nie byłem na tym posiedzeniu komisji i dlatego 

dopytuję teraz.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dlaczego pan nie 

był?)
Proszę?
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Dobrze.
(Senator Zbigniew Cichoń: No dobrze. Dziękuję 

bardzo)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Wanda Buk: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Czerwińskiego oraz Augustyna.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo 

Senatorowie!
Źle się stało, że nasz zespół do spraw współpracy 

z organizacjami pozarządowymi przegapił tę ustawę. 
Ja też ją przegapiłem, bo byłbym wnosił o jej…

(Senator Alicja Zając: Nie ma takiego zespołu.)
No dobrze, nieprecyzyjnie go nazwałem, bo ze-

rwano z pewną wieloletnią tradycją nazewnictwa, 
kilkudziesięcioletnią. Ale – niezależnie od tego na-
zewnictwa – szkoda, bo moglibyśmy z organizacjami 
pozarządowymi dokładnie przyjrzeć się tym prze-
pisom.

Oczywiście dostępność cyfrowa, czytelność ko-
munikatów leży w interesie wszystkich, także w in-
teresie organizacji, w interesie osób, które korzysta-
ją z ich pomocy, i to niezależnie od tego, w jakim 
sektorze czy w jakiej sferze działalności pożytku 
publicznego one działają. Wprowadzając przepisy 
z tego zakresu cyfryzacji, musimy – i to jest apel do 
ministerstwa – znać też statystyki cyfrowo wyge-
nerowane, dotyczące możliwości tych organizacji, 
finansów, kadr, które tam są, liczby osób, które tam 
pracują jako wolontariusze, wieku, jaki mają i tego, 
jakie mają kompetencje cyfrowe. Często informaty-
kom się wydaje, że wszyscy wiedza to, co oni. Mam 
w rodzinie takich znakomitych informatyków, którzy 
nie rozumieją, że ja czegoś nie rozumiem.

Pani Minister, chciałbym zwrócić uwagę na bar-
dzo poważne zagrożenia, które wiążą się z tą ustawą, 
i na bardzo poważne braki, które ona ma.

Po pierwsze, jeżeli w ustawie mamy odniesienia 
generalne i używamy określonych sformułowań, a nie 
ma ich zdefiniowanych w tej ustawie, to odnoszą się 
one do sformułowań powszechnie obowiązujących, 
występujących także w innych ustawach. A państwo 
nie definiujecie na potrzeby tej ustawy podmiotów 
publicznych, można by więc powiedzieć… Okej, okej, 

Senator Zbigniew Cichoń:

Ja mam pytanie, Pani Minister. Mianowicie, 
w art. 8, gdzie się zwalnia pewne podmioty z owej 
dostępności cyfrowej, jeżeliby wiązało się to z ponie-
sieniem nadmiernych kosztów… 

Pytanie moje brzmi: kto zwalnia i w jakiej formie? 
I czy przysługuje od odmowy zwolnienia np. środek 
odwoławczy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Tutaj musimy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób 

odbywa się monitorowanie. I teraz, jeżeli dany pod-
miot stwierdzi, że nie podlega ustawie, to oczywi-
ście nie musi tego robić. Dla pewności zawsze może 
zapytać ministra cyfryzacji. Z tym nie ma problemu 
– zawsze przekazujemy tego typu informacje, nawet 
w sprawach indywidualnych. 

Jeżeli jednak zadzieje się tak, że podmiot bezpod-
stawnie się wyłączy, to przejdziemy już do całego 
procesu monitorowania. I proszę zwrócić uwagę na 
to, że jeżeli wyłączy się tak naprawdę, powiedzmy, 
w dobrej wierze… Mamy możliwość nałożenia kary 
tylko w sytuacji, w której w sposób nieuzasadniony 
i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej stro-
ny internetowej. 

Definicja uporczywości jest w kolejnym punkcie 
i mówi o tym, że uporczywym niewywiązywaniem 
się z zapewnienia dostępności cyfrowej strony inter-
netowej lub aplikacji jest brak poprawy dostępności 
w 3 kolejnych monitorowaniach, o których mowa 
w art. 12 pkt 2. Czyli ten podmiot będzie miał jesz-
cze sporo czasu na to, żeby dostosować swoją stronę 
internetową, jeżeliby się w dobrej wierze, niemniej 
jednak niesłusznie, wyłączył. Oczywiście to nie do-
tyczy administracji – to wynika akurat z ust. 3 pkt 1. 
W pozostałym zakresie oczywiście stosuje się k.p.a., 
kodeks postepowania administracyjnego. I kropka. 
Czyli jeżeli zostanie nałożona… Jeszcze tylko to wy-
jaśnię, bo widzę, że pan senator chciałby dopytać. 
Jeżeli zostanie nałożona kara w drodze decyzji mini-
stra, to oczywiście będzie przysługiwać cała proce-
dura odwoławcza, zgodnie z kodeksem postepowania 
administracyjnego, bo to jest realizowane w trybie 
administracyjnym.

(Senator Zbigniew Cichoń: Włącznie z Naczelnym 
Sądem Administracyjnym, ma się rozumieć. Tak?)

Teraz, jak rozumiem, pyta mnie pan, kiedy kasacja 
przysługuje, a ja powinnam pamiętać to ze studiów… 
Ale nie pamiętam.

(Senator Zbigniew Cichoń: Nie kasacja, bo na ra-
zie zwykła skarga. A skarga kasacyjna to jako drugi 
etap…)
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(senator M. Augustyn) cały sektor pozarządowy będzie miał z tym ogromne 
kłopoty.

I uważam to żądanie, żądanie zawarte w tej usta-
wie za absolutnie lekkomyślne i niewykonalne. To jest 
niewykonalne. Może w grupie 90 tysięcy organizacji, 
nie wiem, ile dokładnie działa w tych sektorach, ale 
na pewno jest to ponad 20 tysięcy, jest to wykonalne 
dla jakichś kilku procent. Trzeba zdawać sobie sprawę 
z tego, że w organizacjach pracujących na rzecz senio-
rów, osób starszych pracują przeważnie starsi ludzie, 
których kompetencje cyfrowe określone są jako zado-
walające w 23%, tj. najmniej w Unii Europejskiej. Tak 
więc tym osobom my mówimy: macie 7 dni; jeżeli 
zdarzyło wam się mieć stronę internetową, macie 7 
dni na to, żeby ją według standardów przygotować. 
Ja wiem, co się może stać, jak można z tego wybrnąć: 
można zlikwidować stronę. Ale skutek wtedy będzie 
odwrotny do zamierzonego. Dlatego wydaje mi się, 
Pani Minister…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę.
…Że ta ustawa powinna być skorygowana. Ja skła-

dam taką propozycję, żeby na ten moment… To jest 
do przemyślenia. Bo ja podzielam intencje, trzeba 
dążyć do tego, żeby także strony internetowe organi-
zacji pozarządowych, szczególnie działających w nie-
których sferach, ale to trzeba by dobrze pomyśleć, 
w których, i mieć na to mocne argumenty, że w tych 
tak, a w innych nie… To będzie zrobione, ale trzeba 
też dać tym organizacjom możliwości, środki i…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…zastosować terminy, które są dla nich możliwe 

do wykonania. 
Dlatego proponuję, ażeby odstąpić od tego zamia-

ru, by na ten moment organizacje pozarządowe tymi 
przepisami obejmować, i popracować nad nowelizacją 
w konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Nic 
się nie stanie, jeśli zrobimy to ze zdecydowanie więk-
szym namysłem, porządnie, niedyskryminacyjnie, 
biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości trzeciego 
sektora.

Chyba nie ma innych zgłoszeń, więc chciałbym 
się zapisać drugi raz do zabrania głosu.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Jest jeszcze inne 
zgłoszenie.)

Tak? To za chwilę będę chciał… Chyba że pan 
marszałek dopuści, żebym powiedział jeszcze tylko 
3 zdania.

(Wicemarszałek Adam Bielan: 3 zdania, umawia-
my się na 3 zdania. To będzie druga wypowiedź, tak?)

Proszę państwa, nie popełniajmy tego błędu, który 
już udało nam się popełnić. Jest marzec, końcówka 
marca, organizacje pozarządowe przystępują do spra-
wozdań finansowych. Oto co się dzieje. Okazuje się, 
że od tego roku wszystkie organizacje pozarządowe na 
mocy znowelizowanego art. 45 będą musiały to zrobić 

piszecie państwo, kogo to dotyczy, ale w późniejszych 
artykułach państwo już bez żadnego zastrzeżenia 
i odwoływania się do art. 20 i poszczególnych punk-
tów mówicie o podmiotach publicznych. A więc czy 
chcemy, czy nie, dopuszczamy się tutaj dużej nieści-
słości legislacyjnej. Tak po prostu robić nie wolno. 
Nie wiem, jak pracowało nasze Biuro Legislacyjne, 
czy w ogóle miało czas, bo ostatnio często jest tak, 
że nawet nie ma czasu pracować nad ustawami. Jeżeli 
tak się stało…

(Senator Alicja Zając: W lutym została przyjęta…)
Jeżeli tak się stało, to moim zdaniem jest to poważ-

ne uchybienie. Tak nie powinno być. Przez to ustawa 
jest niejasna, naprawdę nie wiadomo, kogo to dotyczy.

Proszę państwa, drugą bardzo poważną wadą, wy-
nikającą troszkę z tej pierwszej, jest to, że mamy tutaj 
nierówne traktowanie różnych podmiotów. Mamy tu 
sytuację, w której podmioty sektora finansów publicz-
nych są traktowane lepiej niż organizacje pozarządo-
we, dla sektora finansów publicznych są pieniądze, 
dla sektora pozarządowego nie ma. Sektor finansów 
publicznych może się odwoływać, może nie wykonać 
tej ustawy, o czym pani mówiła chwilkę temu, i jeżeli 
robił to w dobrej wierze, to nic mu nie grozi, ale nie 
dotyczy to niestety organizacji pozarządowych, bo 
one nie są objęte definicją, o której mówiłem. Różnie 
są także traktowane różne organizacje pozarządowe. 
Przykładem nierównego traktowania podmiotów sek-
tora pozarządowego, organizacji pozarządowych i in-
nych podmiotów jest także to, że podmioty wskazane 
bodajże w pktach 1–4, a więc nie chodzi o organizacje 
pozarządowe, bo one są wskazane w pkcie 5, jeśli 
pracują na rzecz niepełnosprawnych, ale koszty są 
za wysokie, to mogą tego nie robić, ale organizacje 
pozarządowe już nie, bo pkt 5 jest z tego wyłączony.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
Wanda Buk: Odwrotnie.)

No, tak tu jest, różne traktowanie organizacji po-
zarządowych.

Naprawdę, Pani Minister, jeżeli troską było to, 
żeby osoby niepełnosprawne miały rzetelną infor-
mację ze stron internetowych, czyli te organizacje, 
które są opisane w pkcie 7 art. 4 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego, to ja się z tym zgadzam, 
ale dlaczego nie ma tych, które są opisane w pkcie 1, 
kiedy odnosi się to do środowisk pomocy społecznej, 
tego już nie wiem. Dlaczego ma to dotyczyć organi-
zacji seniorskich i tych, które działają w promocji 
i ochronie zdrowia, a w wielu innych sferach nie? 
Tego naprawdę nie wiem.

Za to, Pani Minister, mogę być pewny że nie 
tylko jednostki sektora finansów publicznych będą 
miały kłopoty ze sprostaniem tak rygorystycznym 
przepisom co do daty wprowadzenia tych zmian, ale 
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(senator Z. Cichoń) z racji wieku, talentów do prowadzenia tego typu 
stron internetowych i posługiwania się w ogóle in-
ternetem – żeby to zapewnili.

Ja mam tu taką troszeczkę polubowną propozy-
cję, żeby zmienić ten zapis art. 8, tak żeby on był 
czytelny i żeby nie prowadził do takich absurdów, 
że wymagalibyśmy od organizacji typu Związek 
Sybiraków spełnienia wymogów, które dla nich są 
nie do spełnienia. Mianowicie proponuję, żeby art. 8 
otrzymał brzmienie: organizacja pozarządowa może 
nie zapewnić dostępności cyfrowej strony interne-
towej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to 
dla niej z poniesieniem nadmiernych kosztów lub 
trudności. Celowo zawarłem tu alternatywę, albo-
wiem może trafić się jakaś organizacja, która może 
nawet miałaby w danym roku trochę pieniędzy, żeby 
te sprawy poprowadzić, ale zważywszy na ludzi star-
szych, nieporadnych… No, ciężko im będzie w ogóle 
znaleźć, dotrzeć do jakiegoś informatyka, który im 
taką obsługę zapewni. I na odwrót – czasami nie będą 
mieli żadnych środków, choć gdyby je ewentualnie 
mieli, może kogoś by znaleźli.

Proszę państwa, w ust. 2 z kolei byłoby potrzeb-
ne – co byłoby konsekwencją zmiany ust. 1 – takie 
sformułowanie, że podmiot publiczny z wyłączeniem 
przypadku, o którym mowa w ust. 1, czyli tym, które-
go zmienioną treść przeczytałem, zapewnia w szcze-
gólności… itd. Tam są wypisane te wszystkie wy-
mogi. Konsekwencją propozycji treści art. 8 ust. 1 
jest również zmiana w ust. 3, gdzie zamiast sformu-
łowania „podmiot publiczny” byłoby użyte sformu-
łowanie „organizacja pozarządowa”. No, zauważam, 
że niezbyt fortunne jest, ale taki tu przyjęto sposób 
redagowania… niezbyt fortunne jest wciąganie do 
podmiotów publicznych organizacji pozarządowych, 
gdyż kłóci się to z powszechnym rozumieniem tych 
2 słów. Ale niestety język prawniczy ma to do siebie, 
jak nas na prawie uczyli, że czasami posługujemy 
się pewnymi uproszczeniami i definicjami typu „rak 
jest rybą”, co zawsze uchodziło jako jeden z elemen-
tów humorystycznych wykładu na prawie. Tak że 
pozwalam sobie złożyć takie właśnie propozycje na 
piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Czelej 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu* . 
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Martynowski, 
Augustyn oraz Cichoń.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

albo z podpisem elektronicznym, albo z ePUAP. To 
jest prosta droga do tego… Ja jestem zanurzony w tym 
środowisku, osobiście znam szefów kilkudziesięciu 
organizacji pozarządowych, którzy łapią się za głowę 
i którzy noszą się z zamiarem zlikwidowania swojej 
działalności, ponieważ, subiektywnie rzecz biorąc, 
przerasta to ich aktualne możliwości. Nie róbmy tego 
błędu po raz drugi. Wymagania, które są ponad miarę, 
albo się same ośmieszają, albo powodują odwrotne od 
zamierzonych skutki.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Rzeczywiście można się zastanawiać, czy ta usta-

wa, która została uchwalona oczywiście w celu wyko-
nania przepisów prawa Unii Europejskiej, nie stawia 
przesadnych wymagań wobec organizacji pozarządo-
wych. No bo czymże są organizacje pozarządowe? To 
są formy zorganizowania się wolnych ludzi w pewne 
instytucje dla zrealizowania określonych zadań, któ-
rych realizacji, gdyby nie te organizacje, musiałoby się 
podjąć państwo. A zatem te organizacje, można po-
wiedzieć, istnieją dla realizacji pewnych szlachetnych 
celów i nie można ich obciążać zbyt daleko idącymi 
obowiązkami. Stara zasada prawa rzymskiego mówi, 
że impossibilium nulla obligatio, czyli tam, gdzie coś 
jest niemożliwe, nie ma zobowiązania. Dlatego też jest 
taki wymóg, aby wspomniane organizacje podlega-
ły tym wszystkim rygorom, aczkolwiek złagodzony 
w art. 8, o ile go dobrze odczytać. Pani minister, jak 
widzę, oczywiście dobrze go odczytuje, słyszałem, 
jak protestowała przeciwko interpretacji, którą podał 
mój przedmówca. Ale artykuł ten jest rzeczywiście, 
powiem szczerze, tak zawile napisany, że ja też go naj-
pierw odczytywałem tak, jak pan senator Augustyn. 
W związku z tym mam propozycję, żeby go zmienić. 
Tak zmienić, żeby od razu, na pierwszy rzut oka był 
czytelny, a nie po jakichś dociekliwych analizach i to 
dokonywanych koniecznie przez prawnika. Przecież 
nie wszyscy są prawnikami, a na pewno nie jest nimi 
znakomita większość tych, którzy prowadzą orga-
nizacje pozarządowe. Proszę państwa, zważywszy 
na to, jakie są organizacje pozarządowe… Całkiem 
niedawno miałem do czynienia z bardzo szlachetnymi 
ludźmi, którzy tworzą Związek Sybiraków. No, sta-
ruszkowie. Czy możemy sobie wyobrazić, że oni będą 
spełniać te wymogi? Byłoby wręcz nieludzkie żądać 
od nich – niemających ani środków finansowych, ani, 
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(wicemarszałek A. Bielan) blikować swoje informacje w Biuletynie Informacji 
Publicznej, to nie ma takiego wyłączenia jak w przy-
padku organizacji pozarządowych, czyli nie ma 
nieuzasadnionego i uporczywego niezapewniania 
dostępności. Tak więc nie ma tego wentyla, jaki jest 
dla organizacji pozarządowych, dzięki któremu po-
zwalamy na popełnienie błędu i dostosowanie się 
w późniejszym terminie, jeżeli zrobili to faktycz-
nie w dobrej wierze. Podmiot z sektora finansów 
publicznych, taki, który musi prowadzić Biuletyn 
Informacji Publicznej, zawsze będzie podlegał tej 
karze. Tak więc powiedziałabym, że jest wręcz na 
odwrót, jeżeli chodzi o te preferencje, o to, kogo 
traktujemy lżej, a kogo traktujemy surowiej.

Co więcej, powiedział pan o środkach, które 
są na to przeznaczone. Proszę zwrócić uwagę na 
to, że środki, o których mówimy, to nie są środki 
na to, żeby dany resort, dany urząd dostosował 
swoją stronę. Tutaj oszacowaliśmy koszty zwią-
zane z tym, że teraz minister cyfryzacji będzie 
musiał podejmować szereg dodatkowych aktywno-
ści. Będzie musiał monitorować, będzie prowadził 
kontrole, będzie prowadził postępowania. I to są te 
środki. Tak więc chciałabym te wątpliwości wyja-
śnić w tym zakresie.

Pan senator Cichoń – ja to sobie tutaj zano-
towałam – powiedział, że nie można obciążać 
za bardzo organizacji pozarządowych. W 100% 
się zgadzamy, nie można obciążać ich za bardzo. 
Dlatego w sytuacji, gdy są to nadmierne koszty, 
jest to wyłączenie. Nie chcemy takich organizacji 
obciążać. Te organizacje nie będą wtedy zobowią-
zane do tego, żeby tych dodatkowych aktywności 
dokonywać.

Tak że to tyle z mojej strony. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1099, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1099 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

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

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Wanda Buk:
Zwrócę się najpierw do pana senatora Augustyna.
Panie Senatorze, w konsultacjach społecznych brało 

udział prawie 60 organizacji pozarządowych. Zgłoszonych 
zostało prawie 300 uwag, z czego zasadnicza większość 
została uwzględniona. Pan proponuje, żeby wyłączyć 
wszystkie organizacje pozarządowe. Ogromna szkoda, 
że nie brał pan wczoraj udziału w posiedzeniu komisji 
i nie miał pan możliwości wysłuchania…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja wczoraj brałem 
udział w 5 posiedzeniach komisji.)

Rozumiem. Ja tylko żałuję, że nie miał pan okazji 
wysłuchać uczestników posiedzenia komisji i wysłuchać 
głosu osób z niepełnosprawnościami, które w takich 
organizacjach funkcjonują, takie organizacje prowadzą 
i które w 100% popierają podleganie tych organizacji re-
żimowi tej ustawy, bo one zwyczajnie, po prostu potrze-
bują tych informacji w formie cyfrowej. Ja rozumiem, 
że jest 1 głos, który wczoraj się pojawił na posiedzeniu 
komisji i który pojawia się od samego początku. Jednak 
dobrze by też było zastanowić się i przeanalizować, 
o czym ten ktoś mówił. Bo to, co zostało zgłoszone, 
swoiste votum separatum nie było niczym uzasadnione. 
Tam padały sformułowania, że tak naprawdę przez usta-
wę o dostępności cyfrowej nie będziemy ratować dzieci 
i dorosłych. Jednak osoba, która zgłaszała tę uwagę, i to 
jeszcze w takiej formie, bo rozumiem, że w końcu przez 
tę ustawę ludzie po prostu będą ponosili śmierć, 17 razy 
już by dostosowała swoją stronę internetową. Szablony 
już są dostępne. To jest naprawdę… To nie jest tak wy-
magające, jak pan to tutaj przedstawia. Powiedziałam, 
że to są w dużej części zmiany redakcyjne. Są dostępne 
szablony, są dostępne szkolenia.

I przechodzę dalej. Pan powiedział o tym, po raz 
kolejny, mimo że ja już to tłumaczyłam, stojąc tutaj, 
że to nie jest termin 7 dni na dostosowanie strony. 
Proszę zwrócić uwagę na brzmienie art. 27. On mówi 
o terminach, w których trzeba dostosować swoje stro-
ny i aplikacje mobilne.

I jeszcze jedna sprawa, o której pan senator 
wspomniał, czyli środki. Powiedział pan, że tutaj 
jest preferencja dla podmiotów publicznych, a dla 
organizacji pozarządowych nie. No, ja bym powie-
działa, że jest na odwrót. Bo jeżeli pan zwróci uwagę 
na to, kto i za co jest karany, to się okaże, że jeżeli 
chodzi o podmioty z sektora finansów publicznych, 
jeżeli chodzi o urzędy, które mają obowiązek pu-
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Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest z nami pan minister Andrzej Bittel, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Czy 
pan minister pragnie zabrać głos w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie. 

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję. 
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1114, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1114 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Krystiana 
Probierza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krystian Probierz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

komisji związanych ze zmianą ustawy o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na wstępie parę informacji na temat celu tej usta-
wy. Otóż wśród tych celów wymieniono m.in. do-
precyzowanie katalogu zadań ustawowych Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dalej wska-
zano potwierdzenie możliwości realizacji działań 
w zakresie współpracy rozwojowej z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz zaangażowanie 
agencji w realizację programów międzynarodowych. 
Kolejnym z celów było potwierdzenie możliwości 
wykonywania zadań na podstawie umów o wspólne 

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 
Ministrze! Panie Rektorze! Szanowni Państwo! Panie 
i Panowie!

Ustawa stanowi aplikację rozporządzenia wy-
konawczego Komisji Europejskiej. Ma ona spra-
wić, aby dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze 
Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu 
Drogowego, prowadzonym przez głównego inspek-
tora transportu drogowego, były dostępne dla wszyst-
kich właściwych organów innych państw członkow-
skich. W noweli zaproponowano ponadto zmiany, 
które zmierzają do doprecyzowania obowiązujących 
przepisów.

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze. Przeszkadzam 

panu? Bo pan mi troszkę przeszkadza, prawdę po-
wiedziawszy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie Sena-
torowie… Panie Senatorze Augustyn, Panie Senatorze 
Florek, bardzo proszę o ciszę.)

Nie chciałbym przeszkadzać panom w tej dyskusji.
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie słyszą panowie.)
Przepraszam bardzo, ale troszkę mnie to rozpra-

sza.
Ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 
drogowego, zostanie rozszerzona o dane dotyczące 
numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji po-
jazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie za-
wodu przewoźnika drogowego, zgłoszonych przez 
przedsiębiorcę po uzyskaniu takiego zezwolenia 
w wykazie pojazdów. Jest to bardzo ważna usta-
wa dotycząca transportu drogowego, wręcz naj-
ważniejsza z rozpatrywanych na tym posiedzeniu 
Senatu.

Ustawę tę na posiedzeniu komisji prezento-
wali obecny tu pan minister Bittel oraz dyrektor 
Departamentu Transportu Drogowego, pan Bogdan 
Oleksiak.

Senatorowie, wyczuwając powagę tej ustawy, 
powstrzymali się od zadawania zbędnych pytań, 
a w szczególności powstrzymali się od dyskusji na te-
mat tej ustawy, gdyż jest ona przejrzysta i zrozumiała. 

W związku z tym przystąpiliśmy do głosowania, 
w którym ustawa uzyskała pełne poparcie członków 
komisji. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(senator sprawozdawca K. Probierz) Pierwsza dotyczy art. 1 i chodzi o to, żeby skreślić 
wyrazy „w rozumieniu przepisów o prawie przed-
siębiorców”. To jest pewne doprecyzowanie. Druga 
uwaga dotyczy art. 1 pkt 2 lit. d i tu chodzi o to, 
żeby wyjaśnić, czym są „jednostki objęte systemem 
oświaty”. Chodziło o sprecyzowanie. Otóż zastąpiono 
te wyrazy sformułowaniem „podmiotami, o których 
mowa w tym art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe”. Tak że zostało to jasno sprecy-
zowane. 

Proszę państwa, mamy jeszcze poprawkę, że do-
daje się ust. 5 w brzmieniu, które pozwolę sobie od-
czytać in extenso: agencja może prowadzić działania 
mające na celu dostosowanie kształcenia do zapotrze-
bowania gospodarki, w szczególności przez włączanie 
przedsiębiorców będących pracodawcami w system 
identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifika-
cyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie 
warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców 
z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy – 
Prawo oświatowe.

No i trzecia poprawka: pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających 
współpracę przedsiębiorców, podmiotów, o których 
mowa w art. 7”… Chodzi o ustawę – Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Ja tutaj dokonuję pewnego skrótu. 
I jeszcze w pkcie 8 w lit. a w poleceniu nowelizacyj-
nym po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek. 
Czyli to jest taka uwaga, powiedzmy, natury redak-
cyjnej.

I, proszę państwa, czwarta poprawka. Chodzi 
o to, żeby dodać wyrazy „w granicach określonych 
w art. 6b ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą”. I to są te poprawki, 
które będziemy zgłaszać.

Jest także wniosek mniejszości, który zapewne 
będzie referował pan senator Augustyn. To tyle. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, za chwileczkę być może będą 

pytania do pana.
Ale teraz proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedsta-
wienie wniosków mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo Senatorowie!

przedsięwzięcie, zawieranych z innymi podmiota-
mi. Bardzo ważnym celem, co zostało podkreślone, 
jest wzmocnienie kompetencji i uprawnień Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie we-
ryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc 
oraz umożliwienie wstrzymania wypłaty pomocy 
finansowej i odmowy udzielenia pomocy finansowej 
w związku z toczącym się postępowaniem karnym 
lub karnoskarbowym. Jedna z przesłanek zmian w tej 
ustawie związana była z propozycją zmiany w syste-
mie nadzoru nad działalnością PARP, w tym likwi-
dacja rady nadzorczej.

Jeśli chodzi o uwagi legislacyjne, to zgłoszono 
chyba 6 poprawek, ale na skutek, jak to się mówi, 
ścierania poglądów pomiędzy legislatorem i przed-
stawicielem ministerstwa wyjaśniono pewne niepo-
rozumienia i ograniczono tę liczbę poprawek do 4, 
o czym jeszcze będę mówił. Następnie była dyskusja. 
W tej dyskusji padło zapytanie, dlaczego likwiduje 
się rady nadzorcze. To wzbudziło największe zain-
teresowanie. No, odpowiedź udzielona przez mini-
sterstwo była prosta – bo to nie jest spółka akcyjna, 
że nadzór nad gospodarką finansową agencji jest taki 
i taki, o nim ustawa o finansach publicznych mówi, 
że plan finansowy agencji podlega kontroli. Pan mi-
nister stwierdził, że chyba tylko 2 agencje mają rady 
nadzorcze. Pytano także o tryb przyznawania nagród, 
bo tam w tych celach było wprowadzenie możliwości 
przyznawania nagród w rozumieniu przepisów Unii 
Europejskiej, m.in. nagród za innowację, działalność 
ekologiczną czy współpracę z nauką. Otóż pan mi-
nister stwierdził, że dotychczasowe narzędzia były 
nieadekwatne i podał przykład, że w konkursach 
organizowanych przez agencję zwycięzca nie mógł 
dostać nagrody – mógł za to starać się o grant. To 
było po prostu jak gdyby nieadekwatne do sytuacji. 
No, nie było możliwości nagrodzenia działań z za-
kresu tej zielonej gospodarki, z zakresu wdrożeń czy 
z zakresu innowacji.

Przy okazji chciałbym powiedzieć, że pojawiły się 
komplementy dotyczące jakości pracy legislacyjnej. 
Zdaniem tego z członków komisji, który takie słowa 
wygłosił, o jakości tej świadczy bardzo mała liczba 
uwag. Wszyscy to przyjęli z zadowoleniem. Padły 
także komplementy pod adresem pracy legislatora. 
To tak jako ciekawostka.

No i, proszę państwa, doszło do głosowania. Te 
4 zaproponowane poprawki uzyskały większość. 
Zgłoszono poprawki dotyczące m.in. skreślenia punk-
tu dotyczącego likwidacji rady nadzorczej. To nie 
uzyskało większości, wobec czego zgłoszono w tej 
sprawie wniosek mniejszości. Teraz pozwolę sobie 
w skrócie przedstawić te 4 uwagi, które zostały przy-
jęte. 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) i wyczyścić. Państwo tak robicie. My uważamy to za 
cenną wartość prowadzącą nas ku państwu, które, 
co prawda, może się liczyć z ludźmi, ale wcale nie 
musi. My chcielibyśmy, żeby i chciało, i było do tego 
zobowiązane. Rada Nadzorcza dobrze temu do tej 
pory służyła. Gdybyście państwo w czasie posiedze-
nia, gdyśmy pytali o powody, powiedzieli, że Rada 
Nadzorcza popełniła takie i takie błędy, wyhamowała 
takie i takie działania, przeszkadza w tym i w tym, 
to może byśmy się skłonili ku państwa propozycji. 
Żadnych argumentów nie było, mimo że pytaliśmy 
o powody takiej propozycji, i dlatego jesteśmy jej 
przeciwni. 

Uważamy, że art. 8 i związane z nim artykuły 
powinny zniknąć z ustawy, tak żebyśmy, zachowu-
jąc w niej wszystko to, co dobre, nie utracili tego, 
co jest wartością może rzeczywiście nie tak bardzo 
ekonomiczną, wymagającą trochę zachodu, czasu, 
cierpliwości, ale jednak wartością.

Apeluję do państwa. Wydaje mi się, Panie 
Ministrze, Państwo Senatorowie, że ta ustawa 
na pozostawieniu rady nadzorczej może tylko 
zyskać. Nic nie straci. Nie znajduję ani jednej 
rzeczy, w przypadku której rada nadzorcza mogła-
by przeszkodzić w realizacji planów zapisanych 
w ustawie.

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

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych. Dziękuję.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii. Jest z nami pan minister 
Marek Niedużak.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii Marek Niedużak: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra jako przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Probierz.)
Proszę bardzo. Pan senator Krystian Probierz. 

Zapraszam.

Dostrzegamy wiele pozytywnych elementów 
w tej ustawie. Nie jest tak, że nie widzimy potrze-
by zmian. Na pewno z pomocą tego instrumentu 
wiele się w Polsce dobrego wydarzyło. Prawie nie 
ma większego i średniej wielkości miejsca w Polsce, 
gdzie PARP nie byłby znany. Moje miasto wiele 
tej współpracy zawdzięcza, chociażby jeżeli cho-
dzi o tworzenie i wypełnianie stref ekonomicznych 
i ściąganie zagranicznych inwestorów, a także 
w wielu innych kwestiach. Kilka agencji współpra-
cowało w tym PARP.

Niemniej jednak ta współpraca układała się, 
moim zdaniem, dobrze, przyjaźnie, niejednostron-
nie dlatego, że wszystko to, co robiono, było przed 
zaproponowaniem jednak poddawane przynajmniej 
pewnej ocenie, opiniowaniu, obligatoryjnemu 
opiniowaniu przez radę nadzorczą. I ona skupiała 
najważniejszych partnerów agencji, właśnie kor-
poracje samorządowe i korporacje skupiające pra-
codawców. I, jak uważamy, niezależnie od tego, 
że te kompetencje były miękkie, że dotyczyły opi-
niowania – chociaż w zakresie finansów to była 
nawet większa kompetencja – to one… Właśnie 
dlatego agencja zyskiwała. Po prostu nie mogę zro-
zumieć, my, senatorowie mniejszości, nie możemy 
zrozumieć, co agencja ma zyskać na likwidacji rady 
nadzorczej. Ale wydaje mi się, że traci ten czynnik 
ciągłej, ustawowo nakazanej konsultacji w postaci 
obligatoryjnych opinii. To traci. Oczywiście, za-
wsze można te opinie zdobywać, ale to nie jest to 
samo, co mieć obowiązek ich zasięgania. Dlatego 
wydaje mi się, że ten ruch jest nierozważny, nie-
potrzebny. Wskazuje on jednak na coś, co obser-
wujemy w przypadku bardzo wielu innych ustaw, 
co nas niepokoi, na skłonność do centralizacji, do 
decydowania o wszystkim, do ustalania wszystkie-
go przez ministra.

Platforma Obywatelska chce innego systemu. Nie 
dotyczy to tylko tej ustawy. Chce uczestnictwa, chce 
zaufania, chce współpracy. Rada Nadzorcza w agencji 
była tego wyrazem. To jest tak jak z Radą Nadzorczą 
w PFRON. Ona też niewiele może i o wielu sprawach 
nie decyduje, ale ważne jest to, że są tam pracodaw-
cy osób niepełnosprawnych i organizacje, które im 
służą. Agencja działa w oparciu o środki publiczne, 
a więc te, które są wypracowywane przez pracowni-
ków i pracodawców. I została powołana po to, żeby 
im służyć.

Reprezentacje wewnątrz samej agencji były, moim 
zdaniem, jej bogactwem, a nie przeszkodą, nie zawa-
dą, którą teraz próbuje się usunąć, łamiąc coś takiego, 
co w demokracji, nazywanej często deliberatywną, 
jest czymś niezapisanym i wcale nieobowiązkowym, 
co rzeczywiście można ustawą natychmiast wymieść 
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Stanisława Gogacza, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
W zastępstwie pana senatora przewodniczącego 

Piotra Zientarskiego, przewodniczącego komisji sa-
morządu, chciałbym przedstawić sprawozdanie. To 
sprawozdanie dotyczy projektu ustawy o zmianie 
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; druk senac-
ki nr 464. Jest to inicjatywa grupy senatorów, którzy 
upoważnili do ich reprezentowania pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Myśmy jako komisje zbierali się dwukrotnie. Za 
pierwszym razem, kiedy się spotkaliśmy, dyskutowa-
liśmy oczywiście nad propozycją zmian, jakie mają 
właśnie mieć miejsce w ustawie o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. I w pierwszej 
wersji tej ustawy była propozycja dokonania takich 
zmian, jak np. zastąpienie wyrazu „biały” pisanego 
małą literą wyrazem pisanym wielką literą itd., itd. 
Jednak cała dyskusja skupiła się na zmianie dotyczą-
cej art. 1 pkt 4, która mówiła o tym, ażeby w załącz-
niku nr 1 do przedmiotowej ustawy w uwadze dodać 
wyrazy „korona, dziób i szpony złote”.

Odbyła się cała dyskusja nad zdefiniowaniem wi-
zerunku, nad tym, jak opisać nasze godło, i ta dys-
kusja doprowadziła do propozycji, ażeby zawiesić 
posiedzenie komisji i zebrać się jeszcze raz, kiedy już 
będziemy mieli informacje z ministerstwa dotyczą-
ce tego, w jaki sposób opisać zgodnie z propozycją 
inicjatorów to godło, orła, w szczególności chodziło 
o wyrazy „korona, dziób i szpony złote”. Dlatego że 
w załączniku nr 1 do tej ustawy – gdybyście państwo 
tam zajrzeli, tobyście zobaczyli – jest po prostu wi-
zerunek orła, wizerunek godła, a nie ma tej części 
opisowej.

Podczas następnego posiedzenia, już drugiego, 
inicjatorzy, a mam tutaj na myśli pana senatora Jana 
Rulewskiego, wycofali się z tego punktu dotyczące-
go właśnie opisania godła i skupili się na tej części, 
która, jak się wydaje, sprawiła, że do tego przedło-
żenia doszło. Mianowicie skupili się na tym, ażeby 
zmienić art. 15a, który miałby brzmieć: „Ustanawia 
się dzień 2 maja Dniem Symboli Rzeczypospolitej 
Polskiej: Orła Białego, Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Mazurka Dąbrowskiego”. Tu inicjatorzy podkreśla-
li, że i tak mamy już dzień 2 maja, tj. dzień Polonii 
i Dzień Flagi. I chodziło o to, żeby to nie był tylko 
Dzień Flagi, ale żeby to był dzień Orła Białego, flagi 
i „Mazurka Dąbrowskiego”. I w tym właśnie spra-
wozdaniu skupiamy się już głównie na tym wątku.

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek, ja mam tylko taką drobną uwagę 
do wystąpienia pana senatora Augustyna.

Otóż jestem bardzo zadowolony, że stwierdził 
on, iż w ustawie są pozytywy. Mam jednak wiel-
kie wątpliwości co do stwierdzenia pana senatora, 
że Platforma Obywatelska ma inne podejście do za-
gadnienia. Ja bym się na osiągnięcia i na działania 
Platformy Obywatelskiej nie powoływał w związ-
ku z wielkością zadłużenia, jakie zostało zrobione, 
i zmianą polityczną. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa pragnie zabrać głos 

w dyskusji? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach pań-
stwowych.

Przypominam, że projekt ustawy został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Zawarty jest on w druku 
nr 464, a sprawozdanie komisji – w druku nr 464 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz…

(Senator Alicja Zając: Nie ma senatora Zienta-
rskiego.)

(Senator Jan Rulewski: Przerwa, Pani Marszałek.)
Dobrze. Czekamy na pana senatora sprawozdawcę. 

4 minuty przerwy.
(Senator Alicja Zając: Zadzwońcie do niego.)
Pan senator jest w drodze. Za chwileczkę dotrze.
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 21  

do godziny 21 minut 27)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach pań-
stwowych.

Przypominam, że projekt tej ustawy został wnie-
siony przez grupę senatorów. Zawarty jest on w druku 
nr 464, a sprawozdanie komisji – w druku nr 464 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, senatora 
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mają miejsce w dniu 2 maja i dotyczą wyłącznie fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej, na pozostałe symbole, 
określone konstytucyjnie, ale nie tylko, czyli Orła 
Białego i „Mazurka Dąbrowskiego”. Z tym że pra-
gnąłbym… Czy ja dobrze pana zrozumiałem, czy 
w tej drugiej części pan mówił, że wydaje się to mało 
istotne, czy się przesłyszałem?

(Senator Jerzy Czerwiński: Inaczej: ta zmiana jest 
niewielka w porównaniu z tym, że rząd proponuje 
całościową zmianę ustawy, uzdrawiającą wiele za-
pisów, ogólną…)

A, tak, to trzecia część, tak zrozumiałem. To trze-
cia. Ale w tej drugiej to zauważyłem…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ta zmiana rzeczy-
wiście jest nieco sztuczna, bo to, co już zaistniało 
w opinii publicznej – po ilu? – po 10 latach jest zmie-
niane… No, w ten sposób nie świadczymy o trwałości 
państwa.)

Dobrze.
Rzeczywiście, w pańskim pytaniu są 3 stwier-

dzenia. Co do drugiego, to, pan wybaczy, muszę się 
odnieść. To nie są… Symbole narodowe nie są rzeczą 
sztuczną albo jakąś taką dekoracyjną. Są one nie tylko 
określone konstytucyjnie, ale też żyją, proszę pana, 
na przestrzeni przeszło 1 tysiąca 50 lat, 1 tysiąca lat – 
przynajmniej Orzeł Biały – w świadomości Polaków. 
I prosiłbym takich określeń nie używać.

A jeśli chodzi o to, czy nie należałoby – to ważne 
pytanie czy może część pytania – tego połączyć ze 
zmianą kompleksową, którą przygotowuje rząd, to 
odpowiadam: tak się w istocie rzeczy stało, ponie-
waż ta inicjatywa została złożona prawie równo rok 
temu i w oczekiwaniu na kompleksowe rozwiązanie 
przedstawione przez rząd ten projekt ustawy nie był 
we właściwym terminie procedowany. Dopiero teraz 
okazało się, że do Sejmu nie wpłynęła do tej pory 
żadna inicjatywa. To jest po pierwsze. Po drugie, i tu 
na trzecią część pytania odpowiadam, ta inicjatywa 
zarówno w mojej opinii, jak i w opinii innych osób, 
które to przyjęły – ale też nie zauważyłem protestu 
rządu, przynajmniej w opiniowaniu – nie jest warun-
kiem koniecznym powstania kompleksowej inicjaty-
wy rządowej. Ona może być uwzględniona, ale nie 
musi być. Na dziś nie zauważyłem jakiejkolwiek opi-
nii, w której by wykluczano możliwość obchodzenia 
Dnia Flagi w dniu 2 maja, a tym bardziej by nazwa 
tego święta nie została uzupełniona o określenia po-
zostałych symboli.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy jeszcze są pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Zapisuję się do głosu.)

Proponujemy, żeby w art. 1 – no, tu jest taka zmia-
na redakcyjna – słowo „biały” małą literą zastąpić 
słowem „Biały” małą literą. Art. 6a, co oczywiste, 
się uchyla. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, po 
art. 15 dodaje się art. 15a w brzemieniu „Ustanawia 
się dzień 2 maja Dniem Symboli Rzeczypospolitej 
Polskiej: Orła Białego, Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej i Mazurka Dąbrowskiego”. I to jest ta głów-
na propozycja.

Myśmy długo dyskutowali, tak jak powiedzia-
łem, na posiedzeniu komisji. W związku z tym, że 
inicjatywy ustawodawcze Senatu muszą być zawsze 
opatrzone opinią, musieliśmy nawet podwójnie gło-
sować. Bo przy pierwszym głosowaniu okazało się, 
że projekt ustawy pozbawiony byłby jakiejkolwiek 
opinii. Ale przy drugim głosowaniu okazało się, że 
większość komisji jest za przyjęciem tego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

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

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Jana Rulewskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głos z sali: Nie.)
Pan senator Czerwiński, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tym razem do przedstawiciela wnioskodawców.
(Senator Jan Rulewski: A, jest pan senator.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Jaki jest właściwie sens tej ustawy w takim brzmie-
niu, jakie tutaj pozostało? To jest tylko rozciągnięcie 
Dnia Flagi, który już w miarę zaistniał jakby w opinii 
publicznej, na pozostałe symbole. To trochę sztuczne. 
Czy po prostu jest sensowne uchwalenie tej ustawy? 
Tym bardziej że, jak wiemy, rząd nosi się z zamiarem 
przedstawienia całościowego projektu ustawy doty-
czącej ogólnie symboli narodowych.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
…na to pytanie odpowiadam: zdecydowanie tak. 

Sensem tej ustawy jest rozciągnięcie obchodów, które 

(senator sprawozdawca S. Gogacz)
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(wicemarszałek M. Koc) parlamentu, uwzględnimy to, żeby potem znowu nie 
wracać do dyskusji, jaką prowadzimy dzisiaj.

Niemniej ja patrzę na tę sprawę trochę pod kątem 
komunikacyjnym. Tu słusznie pan senator zwrócił 
uwagę, że już utrwaliła się kwestia Dnia Flagi pań-
stwowej. Ten symbol nie jest ważniejszy niż godło 
ani nie jest ważniejszy niż „Mazurek” – te wszystkie 
symbole się wzajemnie uzupełniają i one wszystkie 
są równie ważne. To jest kwestia utrwalenia, pewnej 
tradycji. Dzień Flagi… Flaga jest nośnikiem najwięk-
szych emocji. Ludzie mówią o fladze, identyfikują się 
pod flagą, na demonstracjach mają flagę. Mam takie 
wrażenie, że w takim poczuciu społecznym ona jest 
najbardziej upowszechnionym symbolem, dlatego 
ten dzień był poświęcony właśnie fladze. Oczywiście 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten dzień był po-
święcony wszystkim symbolom narodowym, ale, tak 
jak powiedziałem na wstępie, utrwaliło się, że to jest 
Dzień Flagi. Używa się przecież tej krótkiej nazwy 
– Dzień Flagi. To jest w aspekcie komunikacyjnym 
istotne. Mówimy, że dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi. 
Tak? A nowa nazwa… Dzisiaj obchodzimy dzień 
symboli narodowych, tj. flagi, godła i „Mazurka 
Dąbrowskiego”. No, dziecko w szkole chce wiedzieć, 
że to jest po prostu Dzień Flagi. Ale jakoś szczególnie 
nie będziemy się upierać, jeśli Senat i parlament ge-
neralnie uzna, że tak jest najlepiej, najskuteczniej, że 
to jest wystarczający ważny sposób, by celebrować te 
wszystkie 3 symbole narodowe. Oczywiście żadnego 
sprzeciwu w tej kwestii nie będziemy zgłaszać ani 
nie będziemy potem w tym naszym projekcie, który 
będziemy przedstawiać, w jakiś sposób wracać do 
tej dyskusji. 

Jedna rzecz, jakiej mi brakuje w tej całej spra-
wie, to jest… Chodzi o pewien brak takich kon-
sultacji społecznych, sprawdzenia, czy Polacy, 
czy społeczeństwo chciałoby takiej zmiany. Ta 
inicjatywa to jest inicjatywa senatorów. No, proces 
legislacyjny w Senacie nie przewiduje szerokich 
konsultacji. W procesie legislacyjnym rządowym 
mamy konsultacje. Nasz projekt, który idzie, bę-
dzie… Będą zaproszone różne stowarzyszenia, 
różne instytucje do tego, żeby oceniały tę kwestię, 
będą się wypowiadały, czy akceptują propozy-
cje, które tam złożymy. Ja bym nie chciał, żeby 
jakiekolwiek zmiany ustawy dotyczące symboli 
narodowych budziły jakiekolwiek kontrowersje, 
no bo symbole narodowe to jest ostatecznie ta 
rzecz, która bez wątpienia wszystkich Polaków 
łączy i pod tymi symbolami wszyscy Polacy się 
gromadzą w trudnych chwilach niezależnie od 
tego, jaką opcję polityczną reprezentują. Wszyscy 
wychodzimy na ulicę z f lagami biało-czerwony-
mi. No właśnie, z f lagami biało-czerwonymi, dla-
tego szczególnie temu weksylium jest poświęcony 
dzień 2 maja. Dziękuję państwu.

Do głosu w dyskusji, jak rozumiem. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Jest z nami pan minister Paweł Lewandowski, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Oddaję panu ministrowi głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o sens projektu ustawy, nad którym 

procedowała komisja i który został przedstawiony, 
to… Niezależnie od wyników co do tej projektowa-
nej ustawy my jako rząd zasadniczo projekt ustawy 
kompleksowej stworzyliśmy. Najwięcej czasu zaję-
ło nam przygotowanie załączników graficznych, tj. 
określenie temperatury kolorów i różnych parame-
trów, które byłyby właściwe, by każda polska flaga, 
każde godło wyglądało tak samo w każdym miejscu 
i żeby „Mazurek Dąbrowskiego” był grany tak samo 
zawsze i wszędzie. Bo państwo pewnie nie wiecie… 
A może państwo wiecie, że jedyna obowiązująca 
ustawowo wersja „Mazurka” to jest wersja na for-
tepian. Nie ma np. oficjalnych partytur dla różnych 
typów orkiestr. Ale my to przygotowaliśmy, to już 
jest gotowe. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
przygotował partytury, my przygotowaliśmy już 
załączniki graficzne, projektowana ustawa jest już 
gotowa, jest wpisana do prac programowych rządu. 
I ja myślę, że w ciągu 2 tygodni ten projekt trafi 
w tryby rządowe, czyli w ciągu półtora miesiąca 
do 2 miesięcy trafi on do Sejmu. Mam nadzieję, że 
w Sejmie przejdzie bez większych kontrowersji, bo 
to ma być tylko ustawa porządkująca. Co prawda 
nowa, ale porządkująca, niewprowadzająca istot-
nych zmian w symbolach.

Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rzeczywi-
ście, jak słusznie pan senator zwrócił uwagę, rząd 
nie przedstawiał w tej sprawie jakiejś szczególnej 
opinii, ani pozytywnej, ani negatywnej. My przyję-
liśmy takie założenie, że jeżeli Senat i Sejm… Jeżeli 
parlament przyjmie zmiany ustawowe, które są tutaj 
proponowane, to my w tym projekcie ustawy, któ-
ry przedstawimy, zaimplementujemy te zmiany. Nie 
będziemy proponować czegoś innego niż to, co tu-
taj zostanie uchwalone, bo uznamy, że taki jest głos 
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Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście można postawić pytanie ogólniej-

sze niż to, które zadał z niezrozumiałych dla mnie 
przyczyn senator Czerwiński, znany z takich hura-
patriotycznych projektów. Czy w ogóle potrzebny 
jest, jak pan się wyraża, tradycyjny Dzień Flagi? 
Jeśli pan mierzy tradycję 14 latami, a nie, tak jak 
pan mówił, 10 dniami, no to widzę, że jest pan do-
jutrkowy. Przepraszam za to określenie, ale tradycja 
Orła Białego sięga prawie tysiąca lat, flagi – ponad 
100 lat, hymnu – ponad 200 lat, no ale rozumiem, że 
bliższa jest panu ta tradycja zrodzona przez ugrupo-
wania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z powo-
dów oczywistych nie będę tego na tej sali tłumaczył, 
ale panu wytłumaczę to potem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Bez nerwów, spokojnie.)
To nie jest nerwowe. A pan się śmieje. Pan nawet 

mówi, że Orzeł Biały to sztuczne pojęcie.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja wiem, co ja mówię, 

a pan niech mówi za siebie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. 

Panowie, porozmawiacie sobie poza obradami.)
A więc ta tradycja jest sztuczna. No, jeśli się przyj-

mie, że 14 lat to wielka tradycja… Była ona hołubiona 
przez władze PRL, tym bardziej że władze PRL ucie-
kały od Orła, i to z 2 powodów. No, po pierwsze, on 
kiedyś nosił jednak koronę. Po drugie, z tego względu, 
że flaga jest pochodną, daleką pochodną Orła Białego, 
a komuniści, jak niedawno tutaj mówiliśmy, wszystko, 
co było przed PRL… Właściwie nic wtedy nie było, 
w tym nie było Orła Białego. A flagę rzeczywiście 
uznali. No, jakąś symbolikę musieli uznać. Ale prze-
cież nie chodzi o spór o tradycję ani nawet o zapisy 
konstytucyjne, które w Wysokiej Izbie powinny być 
honorowane. A jeśli ktoś o tym zapomina, i to mocno 
zapomina, i określa to jako sztuczne, to mnie bardzo 
obraża. No, niestety nad głową pani marszałek i nad 
całą Izbą nie wisi flaga biało-czerwona, tylko Orzeł 
Biały. Tak już plotkarsko dodam, że w Sejmie wiszą 
i flaga – a właściwie są to barwy białe i czerwone – 
i źle powieszony Orzeł Biały. Ale zostawmy to.

Myślę, że w tej Izbie istotniejsze powinno być 
przekonanie, że ta rzeczywistość nie jest sztuczna. 
Nie wiem, czy wszyscy państwo senatorowie… Ta 
niesztuczna rzeczywistość ukazana została w kon-
kursie, który organizował marszałek Senatu, a w któ-
rym brało udział – bezinteresownie i przy dużym 
nakładzie środków materialnych i czasu – 12 tysięcy 
uczniów ze szkół podstawowych. A jeszcze niedaw-
no – myślę, że może nie wszystkich na tej sali to 
dotyczy – biliśmy brawo z okazji otwarcia przez pana 
marszałka Karczewskiego drugiej wystawy, poświę-
conej sztuce snycerskiej – dotyczącej nie flagi, tylko 
Orła Białego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Gogacz: Ja bym chciał zadać 

pytanie.)
Pan senator Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym dopytać pana ministra, jeżeli chodzi 

o pierwotny projekt inicjatorów. Chodzi mi o załącz-
nik pierwszy, z którego zrezygnowali inicjatorzy po 
to, żeby łatwiej można było dalsze prace prowadzić. 
Pkt 4 w art. 1, który mówi o tym, że w załączniku 
nr 1 w uwadze dodaje się wyrazy „korona, dziób 
i szpony – złote”, wywołał bardzo dużą dyskusję na 
posiedzeniu komisji, jeżeli chodzi o definiowanie 
pewnych kształtów, znaków graficznych itd. 

Czy pan uważa, że rząd powinien w swoim przed-
łożeniu – być może to czyni – ten załącznik pierw-
szy rozbudować o część opisową, a nie tylko o część 
graficzną?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Projekt ustawy, który mamy zamiar przedłożyć, 

bardzo szczegółowo i precyzyjnie określa wygląd 
symboli narodowych, czyli de facto opisuje to, co jest 
obecnie, nazywa to wprost, tak żeby nie było żadnych 
wątpliwości. Żeby nie było wątpliwości, jak wygląda 
godło, jak wyglądają inne znaki państwowe, do usta-
wy zawsze są dołączone załączniki, bo nic lepiej nie 
przemawia do człowieka niż… Jeden obraz zastąpi 
tysiąc słów, jak mówi powiedzenie. My podjęliśmy 
ten trud i wydaje mi się, że udało nam się sprostać 
tym oczekiwaniom. W projekcie, który przedłożymy 
– prawdopodobnie trafi do Sejmu za ok. 2 miesiące, 
jeśli taka będzie wola rządu – jest to szeroko opisane. 
Te problemy, które się pojawiły w trakcie prac, myślę, 
że zostaną zaadresowane…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze pytania do pana ministra?
Nie ma. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.
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(senator J. Rulewski) …to…
(Senator Mieczysław Augustyn: W Sejmie.)
Nie, Romaszewski był senatorem.
(Senator Bogdan Borusewicz: W Sejmie powiesił, 

bo tego tu nie byłby w stanie powiesić.)
A tak, w Sejmie. No, wtedy to było w Sejmie, 

bo jeszcze nie było tej sali. Przepraszam. No, wtedy 
nie było mnie tutaj, ale na pewno biłbym mu brawa, 
a przynajmniej nie mówiłbym, że wykonuje jakieś 
niezrozumiałe kroki.

Dlaczego moje odczucie, co właśnie… Dobrze, że 
pan senator Czerwiński polemizuje w sposób dość 
oryginalny. Ano dlatego tak jest, że sylwetka czy też 
postać orła białego, a najpierw orła nie została przyjęta 
w sposób przypadkowy. Jeśli jest tutaj dyskusja tego 
rodzaju, że Dzień Flagi to jest to, co powinno być, 
a reszta to są już dodatki, naruszanie jakiejś tradycji… 
Przecież orzeł symbolizuje to, co jest, co zwłaszcza 
było ambicją Polaków i III Rzeczypospolitej. To siła, 
to wzniosłość, to cesarski czy królewski ptak, który…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Tak, ale jeszcze… A, tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: 5 minut.)
I myślę, że z tych powodów, Pani Marszałek, warto 

do tej inicjatywy się przyłączyć. Bo skoro tu niedaw-
no, przed chwilą mówiliśmy, że ludzie nie pamiętają 
o rocznicy chrztu Polski i trzeba przyjąć ustawę mó-
wiącą nawet o święcie państwowym, to ja w imieniu 
twórców, naszych koleżanek i kolegów z Platformy, 
o nic więcej nie proszę, jak tylko o to, żeby był chociaż 
dzień, w którym raz w roku Polacy zastanowią się, 
skąd ich ród i dlaczego mają aż 3 symbole narodowe. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym sprostować, a jednocześnie 

zaprotestować przeciwko kłamstwom, które padły 
z tej trybuny w wypowiedziach pana przedstawiciela 
wnioskodawców, pana senatora Rulewskiego. Ja nie 
powiedziałem – to można sprawdzić w protokole – 
że symbole nasze, najważniejsze dla ojczyzny, czyli 
barwy, godło i hymn, są sztuczne, nieważne itd. Pan 
to sobie po prostu wymyślił, a potem zrobił 5-mi-
nutową egzegezę stwierdzenia, które pan po postu 
sobie uroił. To po pierwsze. Po prostu proszę sięgnąć 
do protokołu.

A teraz do meritum, czyli do samej ustawy. 
Sprawa pierwsza. Konstytucja Rzeczypospolitej 

No, jeszcze bardziej wtajemniczeni w te niesztucz-
ne symbole narodowe powinni pamiętać, że istnieją 
w Polsce szkoły, które noszą nazwę Orła Białego i są 
dumne z tego powodu. Nie spotkałem się – a może 
to mój brak wiedzy – z tym, żeby jakaś szkoła nosiła 
nazwę barw białej i czerwonej, o których mówi kon-
stytucja, lub biało-czerwonej flagi Rzeczypospolitej.

Myślę tu o tradycji, którą może senator Gogacz, 
nie wiem nawet skąd… Do dzisiaj jeszcze istnieją bale 
Orła Białego, istnieją biegi Orła Białego, no i nade 
wszystko Orzeł Biały towarzyszy nam wszędzie. Jest 
to najbardziej rozpowszechniony znak w Polsce – 
może raczej symbol, bo nazywanie go znakiem też 
byłoby nieuczciwe – a nadto w świecie. W Polsce, 
bo występuje w kieszeni każdego z nas. Jesteśmy 
dumni, że nasza złotówka, z Orłem Białym, po raz 
pierwszy po wojnie stanowi o jego sile. Widzimy Orła 
Białego na ulicach i widzimy oczywiście Orła Białego 
podczas licznych zawodów sportowych w kraju i za 
granicą. Nade wszystko praktyka jest taka, że w Dniu 
Flagi – nie wiem, czy państwo chodzą, ja chodzę – nie 
jest ukazywana tylko flaga biało-czerwona, ale towa-
rzyszy temu śpiew hymnu, „Mazurka Dąbrowskiego”, 
i są też Orły Białe albo na sztandarach, albo na chorą-
gwiach, a niektórzy wprost przychodzą ze znaczkiem 
z Orłem Białym. Zatem jest to głębokie przeżywanie 
symbolu narodowego, 3 symboli narodowych.

I można by rzeczywiście przyjąć założenie, że 
skoro tak głęboko tkwi to w naszej świadomości, 
w sercach, jest to okazywane, to po co ustalać dzień. 
No, ale skoro ktoś już taki dzień ustalił i, jak widzę, 
jest obrońca tego dnia, to siłą rzeczy logika nakazuje, 
żeby nie pomijać, wręcz nie dyskryminować innych 
symboli. No, skoro ten dzień uchwalono i uchwalono 
obchody, to pewnie się kierowano innymi przesłanka-
mi i one mówiły o tym, że jest potrzeba, żeby w tym 
momencie powstania III Rzeczypospolitej te symbole 
przypominać, czcić, podnosić.

Mój kolega – jak słyszę, też w tej chwili chyba 
będzie odsądzany od czci w kwestii tych sztucznych 
symboli – właśnie powiesił ten… Nie wiem, czy do-
kładnie ten wizerunek, ale wtedy, kiedy nie wolno 
było tego robić, a przynajmniej prawo nie wskazywa-
ło takiej możliwości, senator Romaszewski, właśnie 
dając…

(Senator Mieczysław Augustyn: W Sejmie. Tego 
nie dałby rady.)

…ujście swoim uczuciom, Panowie Senatorowie… 
A był to bardzo inteligentny człowiek, powiedział-
bym, że więcej był inteligentny niż uczuciowy. Uznał 
on, że w tym momencie trzeba dać ujście uczuciom, 
i wtedy, kiedy jeszcze nie było konstytucji, jeszcze 
nie było prawa, on w tej sali powiesił…

(Senator Mieczysław Augustyn: W Sejmie.)
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(senator J. Czerwiński) Proszę państwa, tak się nie robi. To jest po 
prostu naigrywanie się z podstawowych wartości. 
Otóż tak jak państwo powinno być stabilne i ob-
liczalne, silne, ale wobec silnych, a wyrozumiałe 
wobec słabych, tak samo ustawa, która dotyczy 
symboli państwa, powinna być stabilna, a nie 
zmieniana w zależności od zachciewajki. Bo ja 
nie usłyszałem, dlaczego to święto ma być szero-
kim świętem. Cytowanie czy też przekonywanie 
państwa i zgromadzonych senatorów o wyższości 
Orła Białego nad barwami biało-czerwonymi jest 
bez sensu, tak samo jak przekonywanie o wyż-
szości świąt Bożego Narodzenia nad świętami 
Wielkiejnocy. To są inne symbole, z innych sfer, 
ale tego samego państwa. Powinny być stabilne. 
Nie wolno gmerać przy tych ustawach w zależno-
ści od zachciewajki, bo mamy taki pomysł, bo nam 
to trafiło do głowy… Albo ustawy kompleksowe, 
które zmieniają np. ze względu na stan techniki… 
Bo to, co pan minister tutaj mówił, jest zrozu-
miałe: trzeba nową ustawę wprowadzić, bo mamy 
nowe grafiki komputerowe, nowe symbole, kody 
barw i to trzeba określić w ustawie.

Jeszcze raz: ustawa o fladze, o 2 maja jako święcie 
flagi ma już swoją, krótką, bo krótką, ale tradycję. 
To święto upowszechniło się w potocznym odbiorze, 
w naszej kulturze, jest powszechnie obchodzone, są 
święta flagi obchodzone w terenie, np. u mnie, we 
wsi Moszczanka, w moim powiecie, jest to święto 
wojewódzkie. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo 
wiecie, ale święto flagi to Platforma wprowadziła, 
wtedy, kiedy ja byłem posłem. Po co to psujecie? 
Przepraszam, może nie chcecie tego psuć, no ale tak 
to wychodzi.

Jeszcze raz: symbole państwowe powinny być 
praktycznie nienaruszalne.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nikt nie narusza.)
Nie próbujmy gmerać przy tym, wprowadzać 

na siłę pewnych świąt… Chociaż przypuszczalnie 
to święto zostanie uchwalone. Ale już w samym 
odbiorze… „Święto f lagi” to jest krótka nazwa, 
zaś święto – i tutaj cytujemy z błędami, tak jak 
powiedziałem, mam nadzieję, ze wyłuszczyłem, 
na czym te błędy polegają… To jest po prostu, 
według mnie, nieuprawnione i tak naprawdę tro-
chę niepoważne. Być może jest inaczej, być może 
państwa intencje są inne, nie tylko chęć zaistnie-
nia, nie tylko chęć uchwalenia czegoś. Może te 
intencje są inne. Mam nadzieję, że tak jest. Ale, 
naprawdę, nie przy takich ustawach. To są jedne 
z ustaw podstawowych. A już za najbardziej, no, 
nie wiem, jak to nazwać, niedopuszczalne uwa-
żam, tak jak powiedziałem panu senatorowi, coś 
takiego: wymyślenie sobie jakiegoś zdania i eg-
zegeza tego zdania przez 5 minut do protokołu, 
a potem ewentualnie przeprosiny. Dziękuję.

Polskiej nie posługuje się pojęciami „sym-
bole”, „symbole państwowe” czy „symbole 
Rzeczypospolitej”. Proszę zauważyć, że art. 28 
mówi o godle Rzeczypospolitej Polskiej, to w ust. 1, 
w ust. 2 o barwach, w ust. 3 o hymnie, w ust. 4 na-
kazuje ochronę prawną, a w ust. 5 odsyła do ustawy 
zawierającej uszczegółowienie tych pojęć. I taka 
ustawa rzeczywiście jest. Tą ustawą jest właśnie 
ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz pieczęciach państwowych. Również 
w tytule nie posługujemy się pojęciem „symbole”. 
Pojęcie „symbole” pojawia się w art. 1. Ja go zacy-
tuję, bo to jest ważne ze względu na to, jak potem 
będziemy interpretować tę zmianę: „Orzeł biały, 
biało-czerwone barwy i «Mazurek Dąbrowskiego» 
są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej”. Otóż, 
symbolem Rzeczypospolitej Polskiej nie jest flaga, 
proszę państwa, to są barwy. Nie wolno takiego 
kipiszu pojęciowego, takiego chaosu wprowadzać 
do jednej z podstawowych ustaw. Symbolami są 
„orzeł biały, biało-czerwone barwy i «Mazurek 
Dąbrowskiego»”, zaś barwy są umieszczane na fla-
dze, ale nie na fladze, tylko na fladze państwowej. 
To jest całe pojęcie. Tak więc nie można w zmianie 
do ustawy stosować zamiennie barw i flagi, po-
sługiwać się pojęciem „symbole” tam, gdzie jest 
o nieuprawnione, i nie używać pełnej nazwy „flaga 
państwowa”, bo po prostu wprowadza się chaos do 
ustawy, do jednej z podstawowych ustaw.

Zacytuję zmianę. Tak naprawdę ustawa zawiera 1 
artykuł merytoryczny, w którym są 2 zmiany. Zmiana 
pierwsza to jest zapisanie słowa „biały” z dużej litery. 
Tyle że wszędzie indziej w ustawie występuje „biały” 
z małej litery. No właśnie, ale to już nie ja pytam 
o to, dlaczego ma być z dużej litery. Otóż w ustawie 
występuje „biały” z małej litery, wobec tego mie-
szanie tego sugeruje, że są jakieś 2 różne desygnaty 
określane tą samą nazwą. Tak się nie robi w prawie, 
a tym bardziej w prawie tak podstawowym, odnoszą-
cym się do symboli. To jest właśnie kpienie z symbo-
li – wprowadzanie chaosu do ustawy. Ja jeszcze na 
końcu o tym powiem. A teraz po kolei przedstawię 
poszczególne błędy.

Druga zmiana merytoryczna składa się z 2 części: 
uchyla się niejako automatycznie święto flagi i wpro-
wadza się nowe święto. Jaka jest nazwa tego świę-
ta? Dzień Symboli Rzeczypospolitej Polskiej: Orła 
Białego, Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Mazurka 
Dąbrowskiego. Jeszcze raz: symbolem nie jest fla-
ga. Zgodnie z ustawą symbolem są barwy. To jest 
w miarę proste, logiczne. Co do tego, że flaga powin-
na być… Jeśli już, to powinna być flaga państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tego też brakuje. Tu jest 1 
artykuł, a 5 błędów. No, przesadziłem, 4 błędy.
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ka, o którą nie będę się bił. No, ale nie można w tej 
samej ustawie pisać raz dużymi literami, w konstytucji 
dużymi literami, a w innych miejscach – małą literą.

Zachciewajka. Ja powiedziałem… Oczywiście, 
może pan to nazwać jeszcze gorzej. Tak, ja mam 
ochotę i twórcy tej ustawy mają ochotę, żeby tego 
dnia wspominać, skąd się wziął Orzeł Biały, jak on 
stanowi o tysiącletniej sile państwa polskiego, jego 
znaczeniu, ilu ludzi dla niego ginęło, ilu się poświę-
cało, ilu jeszcze dzisiaj swoje myśli kieruje właśnie 
w stronę tego – nie wiem, już się boję teraz używać 
słowa „symbol”, bo jeszcze będę ukarany – właśnie 
godła. Które nie jest godłem, bo my czcimy herb. A to 
jest błąd w konstytucji.

No i na koniec: Panie Senatorze, no, trochę logiki 
w pańskim myśleniu. Bo pan słynie z dobrej logiki. 
No, nie może pan żądać, żeby…

(Wicemarszałek Maria Koc: Minęło 5 minut, Panie 
Senatorze. Dziękuję bardzo.)

…15 senatorów, bo tylu podpisało inicjatywę, 
chciało zmieniać konstytucję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze.)

Pan wie, że takich możliwości my nie mamy. 
Konstytucji nie zmienia 15 senatorów czy nawet cały 
Senat.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, bar-
dzo dziękuję.)

I dlatego, Panie Senatorze, inicjatywa dotyczy 
ustawy, a nie konstytucji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze.)

Pan to raz by chciał, żebyśmy zmieniali konsty-
tucję, a raz – ustawę. A na dziś możemy powiedzieć 
– pan minister potwierdzi – że istnieje sprzeczność 
między ustawami.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński też jeszcze pragnie zabrać 

głos?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
I pan senator Gogacz też?
(Senator Stanisław Gogacz: Tak. Ale ja w trybie 

sprostowania.)
Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:
Pan senator Jan Rulewski jako przedstawiciel 

wnioskodawców stwierdził w tej części swojej wy-
powiedzi, że na posiedzeniu komisji został zgłoszony 
wniosek o odrzucenie ustawy. I że ten wniosek został 
zgłoszony przez pana senatora Czerwińskiego. Pan 
na początku…

(Senator Jan Rulewski: Tak, że uzasadniał…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski jeszcze, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przepraszać nie zamierzam, bo pan senator w ciągu 

paru dni zmienił zdanie. Poprzednio postawił pan na 
posiedzeniu komisji wniosek o odrzucenie ustawy nie 
tyle z powodu brzmienia, nawet błędnego, przyjmij-
my – za chwilę się na ten temat wypowiem – ile po 
prostu z powodu oczekiwania na kompleksową ustawę. 
A przed chwilą pan minister powiedział, że to nie ma ze 
sobą żadnego związku, on jeszcze nie rozstrzyga, czy 
będzie, czy nie będzie… Tak że to nie ma żadnego…

Uporządkujmy pańską wypowiedź. Najpierw pan 
– jak by tu grzecznie powiedzieć – cytuje konstytucję. 
I tam rzeczywiście nie ma symboli… Nie mam czasu, 
żeby panu wyjaśnić, ile tam jest błędów. Co najmniej 2. 
Są barwy. Czyli według pana to nie powinien być Dzień 
Flagi, ten tradycyjny, wspaniale w pańskiej miejscowości 
obchodzony, tylko dzień barw. Co to są barwy? No, barwy 
biało-czerwone występują pod różnymi postaciami. Nie 
mówię o życiu publicznym, tylko nawet uroczystym. W 2 
różnych krajach występują takie same barwy.

Później rzeczywiście pan przeszedł do analizy 
ustawy. Ale ustawa mówi o Dniu Flagi. Pojęcie flagi 
jako takiej nie występuje… Przepraszam, pan mówił 
„święto”. „Święto” w ogóle nie występuje, ale sprostuję 
pana, jest Dzień Flagi. „Flaga” nigdzie nie występuje, 
tylko na użytek obchodów wprowadzono pojęcie flagi. 
Bo trudno przywołać art. 1, gdzie są barwy… No, bo 
jak obchodzić dzień… Jak miałby być obchodzony 
dzień barw biało-czerwonych? Dlatego wprowadzono 
pojęcie flagi. I tylko na tę okoliczność to wprowadzono.

Właśnie szanując tradycję, nie mieszając, 
ja napisałem, że to będzie też dzień m.in. flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie napisałem „państwo-
wej”, bo to jest takie brzmienie… Bo nazwa tego dnia 
jest określeniem potocznym. Tak jak dzień 1 maja to 
nie jest międzynarodowe święto pracy, tylko święto 
pracy. Lub nawet mówi się „1 maja”. Podobnie jest 
z 3 maja. To są nazwy potoczne.

Teraz słowo „biały”. No, ja też nie jestem dobry, 
Panie Senatorze, z polskiego, ale zanim napisałem to 
słowo, 10 razy sprawdziłem. I apeluję, żeby pan też 
sprawdził. Już 200 lat temu rozstrzygnęli Polacy, któ-
rzy znają język polski, że w określeniu „Orzeł Biały” 
– nie „biały orzeł”, tylko „Orzeł Biały” – pisze się 
jedno i drugie słowo dużymi literami, dla podkreślenia 
symbolu, czy też znaczenia, jeśli pan nie lubi słowa 
„symbol”. I dlatego była potrzebna ta maleńka popraw-
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej  

oraz o pieczęciach państwowych

I głosowanie pana senatora, również pana i pozosta-
łych, w tym senatora Czerwińskiego, było przeciwko 
przyjęciu tego projektu ustawy. No, skoro głosowano 
przeciwko, skoro nie było to wstrzymanie się, to inna 
wersja może mówić tylko o odrzuceniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja tylko 1 zdanie…)
(Senator Stanisław Gogacz: W jakim trybie?)
Szanowni Panowie, bardzo proszę, ukróćmy już 

tę dyskusję. Zamykam dyskusję i teraz…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pani Marszałek…)
Tak, Panie Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja z miejsca. Tylko 1 zdanie. Ponieważ była suge-

stia, że tutaj… Może być sugestia, że wśród 15 sena-
torów… że ja także podpisałem wniosek. Chciałbym 
więc powiedzieć, że ja tego wniosku nie podpisałem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Czy są komunikaty? Proszę o odczytanie.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 

Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmia-
nie ustawy o drogach publicznych, tj. druk senacki 
nr 1125, oraz rozpatrzenia poprawek zgłoszonych do 
ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, druk 
senacki nr 1097, odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 
21 marca o godzinie 8.00 w sali nr 176.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury dotyczące 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
mościami odbędzie się jutro, tj. 21 marca, w czwartek, 
o godzinie 8.45 w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano.
Dziękuję.

Ale pan powiedział, że wniosek o odrzucenie…
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Chcę powiedzieć, że właśnie taki wniosek nie 

padł. Nie padł. Między innymi dlatego mieliśmy 
przez moment pat w komisji. Bo ten projekt ustawy 
był pozbawiony jakiejkolwiek opinii. Dlatego mu-
sieliśmy jeszcze raz głosować. A to właśnie dlatego, 
że… Ale głosowaliśmy przez reasumpcję głosowania, 
a nie nad wnioskiem o odrzucenie. Był poddany pod 
głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy. A wniosku 
o odrzucenie ustawy nie było. Nikt takiego wniosku 
nie zgłaszał. Oczywiście pan senator Czerwiński też 
nie zgłaszał takiego wniosku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Czerwiński pragnie zabrać głos?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dosłownie jednym 

zdaniem… Co do sprostowania oczywiście zgadzam 
się, był wniosek zupełnie inny, mianowicie dotyczący 
tego, żebyśmy poczekali…

(Senator Jan Rulewski: Tak, no właśnie.)
…na przedstawienie pełnego, kompleksowego 

projektu ustawy przez rząd. I w dalszym ciągu uwa-
żam, że tak powinno być. No, ale to jest inna kwestia.

Panie Senatorze Rulewski, pan słynie z tego, że pan 
komentuje słowa, których ktoś inny nie powiedział. 
Ja zaś skomentuję słowa, które pan powiedział. Otóż 
przychylam się w całości do tego, co pan powiedział na 
temat wielkości naszych symboli narodowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Zamykam dyskusję…
(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze…)
Panie Senatorze, ale pan…
(Senator Jan Rulewski: Do pana senatora Gogacza, 

bo…)
Pan już wyczerpał swój czas.
(Senator Mieczysław Augustyn: To sprostowanie.)
Dobrze, proszę w trybie sprostowania.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator Gogacz powiedział, że nie było wnio-

sku o odrzucenie, ale był wniosek o nieprzyjmowanie 
ustawy, poczekanie na kompleksową ustawę rządu. 
To nie był wniosek o przerwę w pracach nad ustawę. 

(senator S. Gogacz)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 12)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Witam bardzo serdecznie pana profesora Tadeusza 
Słomkę, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, oraz 
prorektorów tej uczelni… (Oklaski) Witam bardzo 
serdecznie. Witam prorektorów tej uczelni, pana 
Mirosława Karbowniczka i panią Annę Siwik. Bardzo 
serdecznie państwa witam. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 1061, 
a sprawozdanie – w druku nr 1061 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Kazimierza Wiatra, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Magnificencjo, Panie Rektorze! 

Pani Prorektor! Panie Prorektorze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Jesteśmy w okresie 100-lecia odzyskania niepod-
ległości. To był długi proces, który zaczął się na długo 
przed I wojną światową. Można przyjmować różne 
daty: wymarsz kadrówki z Krakowa w 1914 r., wcze-
śniej powstanie harcerstwa w 1911 r., a jeszcze wcze-
śniej – „Strzelca”, „Sokoła”, „Eleuterii”, „Zarzewia”, 
i można by się tak cofać aż do czasów powstania 
styczniowego. Ten proces nie zakończył się 11 listopa-
da, bo wiemy, że nastąpił najazd bolszewików, że była 
bitwa warszawska, nazywana słusznie Cudem nad 

Wisłą, że trwała walka o granice, budowa państwa, 
były wybory, Sejm Ustawodawczy, budowa kolejnych 
instytucji państwa. Dlatego od kilkunastu miesięcy 
obchodzimy kolejne setne rocznice bardzo ważnych 
dla państwa polskiego i dla narodu wydarzeń. 

W tym ciągu wydarzeń, ważnych wydarzeń, 
jest także powołanie przez rząd Ignacego Jana 
Paderewskiego w dniu 8 kwietnia 1919 r. Akademii 
Górniczej w Krakowie. Już 1 maja 1919 r. naczelnik 
państwa Józef Piłsudski mianował pierwszych profe-
sorów, a 20 października 1919 r. w Krakowie, w auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego osobiście dokonał uro-
czystego otwarcia Akademii Górniczej.

To dobrze, że w ważnym filmie „Niepodległość” 
znalazła się scena przedstawiająca wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod główny gmach Akademii 
Górniczej; ulokowano to wydarzenie w ciągu waż-
nych zdarzeń historycznych, budowy trwałego i no-
woczesnego państwa polskiego.

Starania o utworzenie Akademii Górniczej 
w Krakowie zaczęły się jednak znacznie wcześniej. 
Należy w tym miejscu wspomnieć tradycję otwartej 
przez Stanisława Staszica, obecnego patrona AGH, 
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, która 
funkcjonowała w latach 1816–1827.

Bezpośrednie starania o wyższą szkołę technicz-
ną w Krakowie – tak byśmy to dziś nazwali – da-
tuje się na rok 1861. Dokładnie w dniu 24 kwietnia 
1861 r. w Sejmie Krajowym we Lwowie zgłoszono 
wniosek o podniesienie rangi Instytutu Technicznego 
w Krakowie do rangi instytutu politechnicznego. 
W tym czasie, nazywanym wiekiem węgla i stali, 
Europa budowała zręby nowoczesnych państw. Ich ce-
chą była postępująca industrializacja. Wielu Polaków 
dostrzegało konieczność włączenia Polski w te proce-
sy modernizacyjne. Używano argumentacji historycz-
nej, emocjonalno-patriotycznej, a przede wszystkim 
argumentacji merytorycznej popartej solidnymi da-
nymi. W końcu to w tej części Polski, w Małopolsce, 
już od średniowiecza istniały wolne miasta górnicze 
podległe królowi i książętom: Wieliczka, Bochnia, 
Olkusz, Bytom, Złoty Stok, Srebrna Góra i wiele in-
nych. Ważnym argumentem była potrzeba rozwoju 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

(senator sprawozdawca K. Wiatr) na liście 500 najszybszych superkomputerów świa-
ta, a ten to odcinek działalności naukowej jest moją 
odpowiedzialnością na AGH.

Akademia Górniczo-Hutnicza zajmuje dziś 
w rankingach polskich uczelni technicznych pierw-
sze albo drugie miejsce. Politechnika Warszawska 
jest tą drugą najlepszą uczelnią. AGH ma 30 tysięcy 
studentów, 2 tysiące naukowców, 800 laboratoriów, 
200 tysięcy absolwentów, a przede wszystkim uni-
katowe osiągnięcia i liczne patenty. To m.in. badania 
nestora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Ludgera 
Szklarskiego. Miał on liczne patenty z badania lin, 
które, jak wiadomo, się urywają i pomiar metodami 
elektrycznymi rezystancji liny był sposobem bada-
nia ich trwałości. Moje patenty dotyczyły bardziej 
sprzętu superkomputerowego i komputerowego. 
Warto wspomnieć o badaniach dotyczących nanoru-
rek czy choćby kropek kwantowych, bo dzisiaj takimi 
technologiami naukowcy na AGH się zajmują. AGH 
ma 16 wydziałów, wydziałów obejmujących bardzo 
wiele obszarów, począwszy oczywiście od górnic-
twa i geoinżynierii, inżynierii metali, informatyki 
przemysłowej, a także informatyki, elektroniki i te-
lekomunikacji, a skończywszy na fizyce, informatyce 
stosowanej, matematyce stosowanej i humanistyce.

Przygotowaliśmy uchwałę nie tylko dla uczczenia 
rocznicy, ale też w celu ukazania wysiłków tamtych 
czasów, sprzed 100 lat i wcześniejszych, a także za-
chęty dla współczesnych do podejmowania twórczych 
wysiłków budowy społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy. Poprosiłem o po-
parcie, o podpisy senatorów będących absolwentami 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Mam nadzieję, że 
wszystkich poprosiłem, i wszystkim za to poparcie 
bardzo, bardzo dziękuję.

Chciałbym w tej chwili przedstawić treść uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

100 lat temu – krótko po odzyskaniu niepodległo-
ści w roku 1918 – rząd Polski w dniu 8 kwietnia 1919 r. 
podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej 
w Krakowie. Ta szybka decyzja wynikała z wielkich 
potrzeb budowanej polskiej gospodarki oraz polskich 
struktur państwa i była możliwa, ponieważ starania 
o utworzenie Akademii Górniczej w Krakowie trwały 
od wielu lat.

W 1912 r. grupa wybitnych inżynierów i działaczy 
górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego 
wszczęła zabiegi o zgodę na powołanie w Krakowie 
wyższej uczelni kształcącej inżynierów górnic-
twa. Starania te zostały zwieńczone powodzeniem 
i w 1913 r. Ministerstwo Robót Publicznych w Wiedniu 
powołało Komitet Organizacyjny Akademii 
Górniczej, którego przewodniczącym został profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Morozewicz. 

gospodarki wydobywczej, przetwórczej i przemysłu. 
Niezwykle ważnym argumentem była potrzeba dosto-
sowania kształcenia do polskich potrzeb uwzględnia-
jących specyfikę polskich złóż. Kształcenie, ale także 
prowadzenie badań sprzyjających rozwojowi polskiej 
gospodarki – tych wymagań nie spełniały ośrodki za 
granicą, w tym Leuven. Podnoszono także kwestię 
ratowania bogatego polskiego słownictwa górniczego 
przed wypieraniem przez terminologię niemiecką. 
Dostrzegano też niebezpieczeństwo eksploatacji pol-
skich złóż przez obcy kapitał. Tak to dzisiaj brzmi, ale 
to było ponad 100 lat temu. Wskazywano wówczas 
możliwość zdobywania rynków wschodnich, głównie 
rosyjskich, na Dalekim Wschodzie. Przedstawiano 
w tych zakresach szczegółowe raporty, odwoływano 
się także do misji, którą nowa uczelnia miała reali-
zować w kreowaniu narodowej elity niezbędnej dla 
nowoczesnego narodu i społeczeństwa, jak nauczanie 
w języku polskim. Kreślono wizję uczelni funkcjonu-
jącej w symbiozie ze społecznym i gospodarczym oto-
czeniem. To wszystko potwierdzają liczne dokumenty 
tamtych czasów, szczególnie z okresu 1861–1901, aż 
do 1912 r. Były to zgodne starania inżynierów, poli-
tyków, w tym posłów do Sejmu Krajowego, samorzą-
dów, w szczególności Rady Miasta Krakowa, w tym 
także Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych 
i Hutniczych oraz Związku Górników i Hutników 
Polskich, które w tamtym czasie działały.

Władze monarchii habsburskiej nie chciały wy-
razić zgody. Dopiero wielki napór wielu środowisk, 
raporty o zasobach mineralnych i możliwościach 
produktywności przemysłu galicyjskiego oraz zapo-
trzebowanie na wykwalifikowaną kadrę przełamały 
ten opór. W efekcie 31 maja 1913 r. cesarz Franciszek 
Józef I zatwierdził utworzenie Szkoły Górniczej 
w Krakowie. Niestety wybuch I wojny światowej 
uniemożliwił uczelni rozpoczęcie działalności i inau-
gurację, ale dążenia, tęsknoty i mocne merytoryczne 
uzasadnienie eksplodowało wiosną 1919 r.

Od początku misją akademii, zawartą w przygo-
towanych programach nauczania, była podbudowa 
teoretyczna ‒ kładziono nacisk na specjalistyczne 
wykształcenie oraz wiedzę z dziedziny prawa, eko-
nomii i nauk społecznych.

Nie czas kreślić całą historię obecnej Akademii 
Górniczo-Hutniczej, ale ta misja sprzed 100 lat jest 
nadal ważna. Podbudowa teoretyczna, specjalistyczne 
wykształcenie, wiedza z dziedziny prawa, ekonomii 
i nauk społecznych… Dzisiejszym językiem powie-
dzielibyśmy, że dydaktyka, badania naukowe i misja 
społeczna realizowane są dziś na 16 nowoczesnych 
wydziałach wyposażonych w supernowoczesne la-
boratoria. Trudno mi nie wspomnieć o Cyfronecie 
mającym wielki superkomputer, trzydziesty ósmy 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) mieniu wywalczonej wolności. NSZZ «Solidarność» 
AGH była jedyną w Krakowie i jedną z kilku w kraju 
organizacji uczelnianych, które zorganizowały strajki 
okupacyjne w pierwszych dniach stanu wojennego. 
Po roku 1989 uczelnia włączyła się w proces zacho-
dzących przemian. W 1999 r. na gmachu budynku 
głównego stanęła ponownie figura św. Barbary, po-
święcona 17 czerwca tego roku przez świętego Jana 
Pawła II, Doktora Honoris Causa AGH, w obecności 
pracowników i studentów.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podejmu-
jąc uchwałę w 100. rocznicę powołania Akademii 
Górniczej w Krakowie, chce uczcić zasługi i codzien-
ny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów 
Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej, 
którzy dobrze przysłużyli się Polsce. Chcemy, aby 
kolejne pokolenia związane z AGH przyczyniały się 
do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego 
Narodu i Państwa. Mamy nadzieję, że dalszy roz-
wój Akademii Górniczo-Hutniczej dobrze wpisze się 
w niezwykle dynamiczny rozwój techniki i techno-
logii, w budowę społeczeństwa informacyjnego i go-
spodarki opartej na wiedzy, obejmujących wszystkie 
obszary naszego życia.

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

Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję 
bardzo.

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

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. A przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania również pana senatora 
Kazimierza Wiatra.

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krystiana Probierza.
Bardzo proszę.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Magnificencjo 

Rektorze! Szanowni Goście!
Na wstępie uwaga: dla każdego, kto ukończył 

uczelnię, jego Alma Mater jest najważniejsza, to oczy-
wiste. Ja mam dwie Alma Mater – AGH i Politechnikę 
Śląską, bowiem zaraz po ukończeniu Akademii 
Górniczo-Hutniczej podjąłem pracę na Politechnice 

31 maja 1913 r. cesarz Franciszek Józef I zatwierdził 
utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie. 
«Wskutek wybuchu wojny nie otwarto Akademii 
Górniczej, cała sprawa odroczona do spokojnych cza-
sów, 21 marca 1915 r.» – jak zapisano w dokumentach 
krakowskiego Magistratu.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. Komitet Organizacyjny podjął ponow-
nie pracę i 8 kwietnia 1919 r. Rada Ministrów pod 
przewodnictwem Ignacego Jana Paderewskiego 
podjęła uchwałę w sprawie założenia i uruchomie-
nia Akademii Górniczej w Krakowie. 1 maja 1919 r. 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował jej 
pierwszych profesorów, a 20 października 1919 r. 
dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej 
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 czerwca 
1923 r. położono kamień węgielny pod budowę gma-
chu głównego Akademii Górniczej. Uczelnia szybko 
osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do 
grona najlepszych europejskich szkół górniczych, a jej 
pracownicy naukowi uzyskiwali w wielu specjalno-
ściach wyniki o doniosłym znaczeniu. Od samego 
początku swego istnienia uczelnia współpracowała 
z przemysłem.

Dalszy rozwój Akademii Górniczej przerwał 
wybuch II wojny światowej. Wśród 184 aresztowa-
nych przez gestapo profesorów krakowskich uczelni, 
w ramach akcji «Sonderaktion Krakau» rozpoczętej 
6 listopada 1939 r., znalazło się 18 profesorów i 3 
docentów Akademii Górniczej, a więc prawie całe 
ówczesne grono uczonych. Elita naukowa została de-
portowana do niemieckich obozów koncentracyjnych 
w Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. W latach 
1939–1945 gmach główny Akademii Górniczej zajął 
okupacyjny rząd niemieckiej Generalnej Guberni. 
Mienie uczelni uległo wówczas kompletnej grabie-
ży i dewastacji, a rzeźba św. Barbary została rozbita 
przez zrzucenie z dachu budynku głównego. Dzięki 
ofiarności pracowników udało się uratować jedynie 
część księgozbioru. Działalność Akademii Górniczej 
zeszła do konspiracyjnego podziemia, a władze rek-
torskie starały się stworzyć prowizoryczną bazę lo-
kalową i materialną.

W pierwszych miesiącach 1945 r. krakowska 
Akademia Górnicza była w pełni zorganizowaną 
uczelnią techniczną. Stała się ośrodkiem pomocy dla 
innych wyższych szkół technicznych. W 1947 r. pod-
jęto uchwałę o zmianie nazwy uczelni na «Akademia 
Górniczo-Hutnicza», której formalne zatwierdzenie 
przez władze nastąpiło w 1949 r., a w 1969 r. uczelnia 
otrzymała imię Stanisława Staszica.

14 grudnia 1981 r. społeczność akademicka AGH 
pod przywództwem «Solidarności» zaprotestowała 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i stłu-
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(senator K. Probierz) (Senator Jerzy Fedorowicz: Ja jestem taki sam.)
No, nazywaliśmy go cieciem, w sumie bardzo 

przyzwoita… Ale ponoć robił to każdego roku na 
pierwszym wykładzie.

Tu taka moja dygresja jako wieloletniego nauczy-
ciela akademickiego. Czy jeszcze na uczelniach są 
tacy pracownicy techniczni, pomocniczy, nazywani 
cieciami? Ilu studentów jeszcze chodzi na wykłady? 
Czy profesor nadal rozpoczyna wykład w otoczeniu 
wianuszka asystentów i kandydatów na asystentów? 
O to, czy studenci wstają, nie pytam. Nie oczekuję 
na to odpowiedzi.

Największe wrażenie na mnie, szczególnie w tych 
pierwszych tygodniach studiów, zrobiły uroczyste 
obchody trzydziestej rocznicy akcji „Sonderaktion 
Krakau”, o której była mowa, związanej z areszto-
waniem przez Niemców 21 profesorów AGH, w tym 
4 rektorów, 1 późniejszego rektora Politechniki 
Krakowskiej oraz 2 prorektorów. Pośród uwięzio-
nych i wywiezionych do Sachsenhausen i Dachau było 
również 7 profesorów górnictwa i geologii, w tym 
były prezes Wyższego Urzędu Górniczego, profe-
sor Antoni Meyer. Niestety nie wszyscy wrócili z tej 
zsyłki, z tego zesłania, z tej katorgi.

Z chwilą oswojenia się z nowym rytmem życia 
na uczelni pojawił się także czas na zajęcia poza-
naukowe, np. tradycyjne mecze studenci – asystenci 
na dawnym stadionie Cracovii o beczkę… no, nie 
była to beczka miodu, przynależność do organiza-
cji studenckiej… nie SZSP, ale do organizacji bez 
tej pierwszej litery „S”, bo należałem do ZSP, przy-
należność także do amatorskiego klubu filmowego 
i wielu innych organizacji. Mieszkałem przy ulicy 
Reymonta, miałem blisko na krakowskie Błonia, ze 
słynną „Płachtą” włącznie.

(Senator Jan Hamerski: Znamy.)
Na studiach nie zasmakowałem chleba posmaro-

wanego za pomocą noża…
(Senator Jacek Włosowicz: Do „Nawojki” daleko?)
…ale za to mieliśmy w użytku taki bardzo pry-

mitywny opiekacz do chleba, no, znany w całym 
akademiku. Poznałem studentów i waletów, czyli 
tych wiecznych studentów, którzy rozpoczynali rok 
akademicki około grudnia…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam, 

Panie Senatorze. Bardzo proszę o wycieszenie roz-
mów.)

(Senator Władysław Komarnicki: Co to ma być?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)
…i to tylko z tego powodu, że były wspaniałe 

uroczystości barbórkowe ze słynnym pochodem 
lisów, który prowadził na białym koniu chyba do-
cent Żabicki. Słynne Barbórki były znane nie tylko 
w Krakowie, ale i daleko poza nim. Wiem, że wielką 
troską opiekunów pomocy naukowych na akademii, 

Śląskiej. Chciałbym przypomnieć o wielkich za-
sługach akademii przy tworzeniu mojego obecne-
go wydziału, przy tworzeniu Politechniki Śląskiej. 
W związku z tym, że tylko jedna z tych uczelni 
obchodzi jubileusz stulecia, naturalnie będę mówił 
o Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jako absolwent tej uczelni oczywiście nie muszę 
się tłumaczyć z tego, że będę mówił jedynie w su-
perlatywach. Proszę wybaczyć, że niestety w mojej 
refleksji, którą państwu tutaj przedstawię, nie będę 
mógł odnieść się do całości stulecia akademii, bo-
wiem studia na akademii rozpocząłem w 1969 r. Tak 
więc proszę o wybaczenie.

Z uczelnią zetknąłem się po raz pierwszy podczas 
egzaminów wstępnych i nie zapomnę tego wrażenia 
monumentalnego budynku akademii A-0, który robi 
chyba nie tylko na mnie wielkie wrażenie. Zdawałem 
na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, jedyny 
w owym czasie, na którym można było studiować 
geologię techniczną. Wyniki egzaminów wstępnych 
nie były znane od razu po egzaminie, więc wróciłem 
i pojechałem z kolegami na wakacje, wtedy autosto-
pem, do Dziwnowa. I tam, proszę państwa, wielkie 
wydarzenie, bowiem w nocy z 20 na 21 lipca, tak jak 
cała ówczesna Polska, mogliśmy oglądać ten mały 
krok człowieka, a wielki krok ludzkości, czyli…

(Głos z sali: Lądowanie na Księżycu.)
…lądowanie człowieka na Księżycu.
To były emocje. A gdy wróciłem z wakacji, to – 

tak jak na dobrym filmie Hitchcocka – emocje rosły 
i dowiedziałem się, że zostałem studentem Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Tym samym od razu zostałem 
nobilitowany, bo wtedy, w tym czasie liczba studen-
tów ze Śląska była niezbyt duża, niewielu podejmo-
wało trud studiowania. Nie zakłóciło mojego dobrego 
humoru i nastroju skierowanie na tzw. praktyki ro-
botnicze do Nowej Huty, jakoś to przeżyłem, nawet 
fajnie było. (Wesołość na sali)

Po powrocie rozpocząłem studia. Nie zapomnę 
mojego pierwszego wykładu z geologii dynamicznej, 
mam to do dzisiaj przed oczami: sala wypełniona po 
brzegi, komplet, prawie tak jak dzisiaj w Senacie. 
Wchodzi taki starszy pan, dystyngowany, pod kra-
watem, w fartuchu zwanym po krakowsku chałatem, 
cała sala wstaje na przywitanie, a ten pan rozkłada 
pomoce naukowe, mapy i wychodzi. Po chwili przy-
chodzi może troszkę mniej dystyngowany pan, patrzy, 
ale nie ma żadnej reakcji na sali, więc mówi, że u nas 
w akademii jest taki zwyczaj, że studenci wstają na 
powitanie profesora. No, tak niechętnie wszyscy na 
sali wstali po raz drugi. I co się okazało? Okazało się, 
że ten pan, który wszedł jako pierwszy, był znany 
z tego, że podbierał profesorowi należne od studentów 
przywitanie.
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(senator K. Probierz) wałem na AGH, jednak miałem przedstawicieli ro-
dziny, którzy tam studiowali.

I chciałbym, wracając do przedmiotu naszych ob-
rad, a więc do tej uchwały okolicznościowej z okazji 
stulecia AGH, przede wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować panu profesorowi Wiatrowi, który za-
wsze Wysokiej Izbie o takich ważnych wydarzeniach 
w naszym życiu zbiorowym przypomina.

Chciałbym również powiedzieć, że Akademia 
Górniczo-Hutnicza, jak się obecnie nazywa, a wcze-
śniej Akademia Górnicza wpisuje się w pejzaż pol-
skich uczelni technicznych, których początki sięgają 
roku 1816, a więc Szkoły Akademiczno-Górniczej 
założonej w roku 1816 przez wielkiego polskiego 
uczonego Stanisława Staszica. Tak więc w pewnym 
sensie odwołuje się ona do tej wielkiej tradycji, tym 
bardziej że, jak wiemy, subregion świętokrzyski był 
takim staropolskim miejscem eksploatacji minerałów, 
był tam przemysł wydobywczy.

Warto też wspomnieć, że drugą uczelnią technicz-
ną na ziemiach polskich była założona w roku 1844 
Akademia Techniczna we Lwowie, która przekształci-
ła się w roku 1877 w Szkołę Politechniczną. Wreszcie 
i Warszawa ma bogate tradycje. W roku 1898 powstał 
Instytut Politechniczny, który w 1915 r. przekształcił 
się w Politechnikę Warszawską. 

Wspominam o tej panoramie, żeby pokazać, że 
mamy bogatą tradycję, jeżeli chodzi o szkolnictwo 
wyższe techniczne. I wspominam też o tym – zwłasz-
cza jeśli chodzi o XIX w. – że bardzo wielu wybitnych 
polskich inżynierów studiowało na obcych uczel-
niach, m.in. z zaboru rosyjskiego, na Politechnice 
Ryskiej czy w Dorpacie. Były to takie uczelnie, na 
których panowała stosunkowo duża swoboda korpo-
racyjna i akademicka.

Ale w tej uchwale, którą zaproponował nam pan 
profesor Kazimierz Wiatr, chciałbym zwrócić uwagę 
na moment tragiczny w dziejach Krakowa, w dziejach 
Polski, mianowicie na akcję wywózki polskich profe-
sorów przez Niemców. I trzeba tutaj powiedzieć, że 
była to akcja bezprecedensowa, jeżeli chodzi o histo-
rię polskiej nauki. Dotknęła ponad 20 profesorów i do-
centów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
a łącznie objęła ponad 180 profesorów krakowskich 
uczelni.

Chciałbym zwrócić uwagę na jednego z tych pro-
fesorów. Myślę tutaj o Edwardzie Windakiewiczu, 
który był najstarszy w tej grupie krakowskich profe-
sorów. Urodził się w roku 1858 w Peczu. Jego ojciec 
był dyrektorem kopalni w Peczu, a później w Bochni. 
Zginął w Bochni w roku 1876, ratując kopalnię soli 
w Bochni przed pożarem. 17-letni wówczas Edward 
Windakiewicz junior odziedziczył po ojcu zainte-
resowania górnicze. Skończył szkoły w cesarstwie 
austro-węgierskim, przeszedł całą ścieżkę praktycz-
nej kariery zawodowej w przemyśle wydobywczym, 

szczególnie tych na drugim piętrze, takiego wielkiego 
dinozaura, było to, żeby nie uległ on uszkodzeniu 
po tych balach barbórkowych. Niestety, po każdej 
Barbórce w jego pysku „znalazła się” kanapka. No, 
student potrafi, dbał o zwierzęta, dokarmiał… Z dru-
giej strony lepiej karmić te dinozaury, niż rzucać 
w nie kamieniami, prawda?

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Głos z sali: Dobre, dobre.)
Były także smutne chwile. W 1970 r. w czasie wy-

darzeń na Wybrzeżu nie wiedzieliśmy, co się stało, 
bo ówczesne środki masowego przekazu nie bardzo 
podawały informacje, ale wiedzieliśmy, że stało się 
coś ważnego…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale z przy-
krością muszę stwierdzić, że pan już 10 minut prze-
mawia.

(Wesołość na sali)
Bardzo mi przykro, ale to jest mój obowiązek.
(Senator Krystian Probierz: Okej, będę skracał.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze 5 minut, Panie 

Marszałku. Jeszcze 5 minut.)
Na dodatkowe 5 minut? Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, tak, prosimy.)
No, ja z przyjemnością słucham pana senatora, 

ale…
(Senator Władysław Komarnicki: Panie Marszałku, 

litości.)
Panie Senatorze, wszystkich obowiązuje ten sam 

regulamin, 10 minut minęło. Proszę się zapisać na 
następne 5 minut, jeśli pan chce zabrać głos. Dziękuję 
bardzo.

Proszę o zabranie…
(Senator Krystian Probierz: Jestem legalistą 

i przestrzegam decyzji szefa.)
Ja też zawsze przestrzegałem, przestrzegam i prze-

strzegać będę regulaminu.
(Senator Władysław Komarnicki: 5 minut jeszcze.)
(Senator Krystian Probierz: Ja jeszcze raz się za-

pisuję.)
(Oklaski)
Tak jest.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po tak wspaniałym przemówieniu pana senatora 

Probierza jestem w trochę trudnej sytuacji, ale też 
chciałbym powiedzieć, że choć osobiście nie studio-
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(senator J.M. Jackowski) symboli odradzającej się Polski należy. Akademia 
Górniczo-Hutnicza już dawno mogłaby być uniwer-
sytetem technicznym. Wielu o tym mówiło, wielu to 
sugerowało, ale akademia jest przywiązana do swo-
jej marki – nie bez przyczyny, bo przecież ta marka 
jest towarem, jest okrętem flagowym polskiej myśli 
technicznej i dydaktyki w tym zakresie. Dlatego jako 
Senat nie tylko poświęcamy dzisiaj tej uczelni uwa-
gę, ale oddajemy też należny szacunek temu wszyst-
kiemu, co od chwili powstania AGH dokonało się 
w samej uczelni i co za sprawą tej uczelni dokonało 
się w Polsce.

Ja bym chciał powiedzieć o 3 kwestiach, które 
uważam za zasadnicze. Po pierwsze, chciałbym pod-
kreślić twórcze wykorzystanie tego staszicowskiego 
fundamentu, tego przekonania o tym, że Polakom 
i Polsce potrzebna jest nowoczesna elita, elita inży-
nierska, elita myśląca twórczo, myśląca nowocze-
śnie i krzewiąca wokół wiedzę techniczną. Nie tylko 
humanistyka, ale i wiedza techniczna jest podstawą 
rozwoju kraju i narodu. Te misję Akademia Górniczo-
Hutnicza dobrze realizuje od chwili swojego powsta-
nia.

Po drugie, Akademia Górniczo-Hutnicza może 
być uznawana nie tylko za instytucję nadążającą za 
biegiem czasu, ale i w wielu momentach wyprze-
dzającą swój czas. Wystarczy wspomnieć o tym, 
jak po roku 1989 wprowadzono na tej uczelni studia 
humanistyczne. Jej władze wyszły z założenia, że 
przecież potrzebna jest także humanistyczna podbu-
dowa myśli technicznej. To było wielkie osiągnięcie 
ówczesnych władz rektorskich i Senatu Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Inne uczelnie też szły w tym 
kierunku, ale Akademia Górniczo-Hutnicza była jed-
ną z pierwszych.

Z kolei trzecia sprawa, która wydaje mi się fun-
damentalna, to rozszerzenie spektrum działań AGH 
o takie dziedziny, które są kluczowe dla rozwoju na-
szego kraju. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 
tych 5 różnych wydziałów, na których kształci się 
w tej chwili w zakresie informatyki. To przecież nie 
ten jeden podstawowy wydział informatyki jest wizy-
tówką uczelni. Aż na 5 różnych wydziałach uczy się 
studentów informatyki i prowadzi się w tym zakresie 
badania, a przecież od tego, na ile w społeczeństwie, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi, ta myśl informa-
tyczna będzie krzewiona, zależy podążanie Polski 
z duchem czasu, zależy nasza obecność na między-
narodowym rynku zarówno w dziedzinie naukowej, 
jak i technicznej. 

Powiedziałem o 3 kwestiach, ale jeszcze o czwar-
tej rzeczy wspomnę. Dewizą Akademii Górniczo-
Hutniczej jest to, żeby swój dorobek naukowy i dy-
daktyczny wykorzystywać w praktyce. To jest to, 
czego brakuje wielu polskim uniwersytetom. To jest 
to, co jest praktykowane na uczelniach zachodnich, 

w kopalniach soli. W roku 1920, na zaproszenie ów-
czesnego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, zo-
stał poproszony o prowadzenie wykładów z solnictwa 
i halurgii, jak to się wówczas mówiło. Opracował 
monumentalne dzieło, pięciotomowe, poświęcone 
właśnie tej problematyce. Co ciekawe, w roku 1931, 
a więc mając już ponad 70 lat, habilitował się na 
Akademii Górniczo-Hutniczej i, jak wspomniałem, 
był najstarszym profesorem z grupy krakowskich 
profesorów.

Mówię o tym, bo przy okazji tej uchwały można 
by wspominać bardzo wielu wybitnych polskich inży-
nierów, ludzi nauki, ludzi, którzy nadawali szczególne 
znaczenie polskiej nauce i polskiej myśli technicznej. 

Proszę też zauważyć, kiedy powstała Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Akademia Górnicza pier-
wotnie. Powstała ona u zarania niepodległej 
II Rzeczypospolitej. Kto nominował pierwszych 
profesorów? Marszałek Józef Piłsudski. Proszę za-
uważyć, że nie tylko Akademia Górnicza… Trochę 
wcześniej powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Nastąpiła integracja polskich uczelni, które wówczas 
działały. I proszę zwrócić uwagę na świadomość ów-
czesnych elit przywódczych odradzającego się pań-
stwa polskiego – a niejako jeszcze obchodzimy stule-
cie odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli 
– i na to, jak światłe były ówczesne elity i jak duży 
nacisk kładły na odbudowanie czy tworzenie kadry 
polskiej inteligencji w różnych obszarach. Nie tylko 
w naukach technicznych, ale i w naukach humani-
stycznych, biologicznych, medycznych, prawniczych, 
filozoficznych – w każdym zakresie. To pokazuje, 
jak mocna była pozycja polskiej nauki w tym okre-
sie, jak wielki był szacunek dla polskich naukowców 
i jak wiele oni potrafili osiągnąć. Jeszcze raz dziękuję 
panu profesorowi za tę inicjatywę i za to, że mieli-
śmy okazję oddać hołd tym wielkim ludziom, którzy 
dźwignęli polską naukę, polską myśl techniczną na 
najwyższy poziom. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Magnificencjo, Panie Rektorze!
Tak już jest w Senacie, że upamiętniamy od 

czasu do czasu najważniejsze wydarzenia dotyczą-
ce Polski i Polaków. No i akurat dzisiaj przyszedł 
czas na Akademię Górniczo-Hutniczą, która do tych 
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(senator B. Klich) studia to także coś więcej. To także wkraczanie w ży-
cie publiczne, to kształcenie obywatelskie. Wtedy, 
na początku lat osiemdziesiątych, AGH była takim 
miejscem, w którym… Dla mnie było to miejsce 
niesamowicie ważne. Ja co prawda kończyłem jesz-
cze potem UJ i byłem na innych uczelniach, także 
za granicą, ale formacja, którą niejako wyniosłem 
z AGH, jest dla mnie czymś niezwykle ważnym. 
Był to czas burzliwy, bo był to czas Solidarności. Ja 
byłem wtedy na drugim roku, był to okres bardzo 
intensywnych studiów. To były trudne studia, na-
prawdę. I byłem może trochę z boku tych wydarzeń, 
ale brałem już udział w strajku studenckim, który 
miał miejsce w 1981 r., przed stanem wojennym. To 
była wielka szkoła życia. Siedzieliśmy chyba ze 2 
tygodnie w budynkach AGH, w budynkach naszego 
wydziału. Było wiele spotkań. Potem wprowadzono 
stan wojenny. Część z nas, ja także byłem w tej gru-
pie, była w Nowej Hucie i przyłączyła się do strajku 
robotników. Nie zapomnę… Warto tutaj wspomnieć 
postawę pana rektora Antoniego Kleczkowskiego, 
który 13 grudnia rano przyszedł do studentów. Jego 
postawa była czymś niezwykłym. Po 40 latach trudno 
mówić o tym bez wzruszenia. Tak że AGH ma swoją 
siłę, powagę.

Gratulujemy, Panie Rektorze. Cieszę się, że mo-
żemy dzisiaj w Senacie wspólnie uczestniczyć w tej 
uroczystości. Życzę kolejnych 100 lat tak owocnej 
działalności dla środowiska akademickiego i dla 
Rzeczypospolitej. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgadzam się, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest 

świetną uczelnią. Zaczynała od kształcenia w prze-
myśle metalurgicznym i węgla, w tej chwili to są nowe 
technologie, informatyka. To jest ważna i bardzo do-
bra uczelnia, ale nie o tym będę mówił.

Nie podoba mi się wzmożona aktywność uchwa-
łodawcza Senatu…

(Senator Alicja Zając: To nie na temat.)
Święci, uczelnie… Jest tutaj wielu absolwen-

tów, a także wielu pracowników, różnych uczel-
ni. Pan senator Wiatr, który jest pracownikiem 
Akademii Górniczo-Hutniczej, proponuje tę uchwałę. 
Oczywiście może, ja zaś mogę mieć obiekcje. Można 
powiedzieć, że każdy swoje gniazdo chwali.

Chcę przejść do samego tekstu projektu uchwały. 
Jest tutaj pojęcie, zostało tu wprowadzone sformuło-
wanie, które budzi moje zastrzeżenie: „okupacyjny 

od Ameryki począwszy, a skończywszy na uczelniach 
Europy Zachodniej, gdzie teorię łączy się z prakty-
ką. Akademia Górniczo-Hutnicza potrafi to robić. 
Akademia Górniczo-Hutnicza pod tym względem 
jest pionierem.

No i wreszcie na zakończenie powiem, że 
Akademia Górniczo-Hutnicza dba także o to, aby 
swoim absolwentom, swoim emerytowanym profeso-
rom zapewnić godny związek z uczelnią. W imieniu 
swojego ojca, emerytowanego profesora Akademii 
Górniczo-Hutniczej, chciałbym przy tej okazji bar-
dzo serdecznie podziękować za to władzom uczelni. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Magnificencjo 

Rektorze! Państwo Rektorzy!
W zasadzie zastanawiałem się nad tym, czy za-

bierać głos, ale wystąpienie mojego sąsiada, kolegi, 
pana profesora Probierza pobudziło mnie jednak do 
tego, żeby powiedzieć 2 słowa. Tak się składa, że 
zaczynałem studia na AGH dokładnie 10 lat póź-
niej niż mój kolega, czyli 40 lat temu, w roku 1979. 
Były to studia z informatyki. Wtedy były to początki 
informatyki. Mój przedmówca, pan senator Klich 
mówił o dzisiejszym dorobku AGH w tym obszarze. 
Wszystko zaczynało się właśnie 40 lat temu. Ja byłem 
w drugim roczniku informatyki i mogę tylko potwier-
dzić, że AGH miała niezwykłą powagę. Ta powaga 
biła od niej od samego początku. Mam w pamięci mój 
pierwszy pobyt w gmachu AGH na alei Mickiewicza, 
takim trochę przytłaczającym gmachu, symbolizują-
cym powagę tego, czym są studia. Chciałoby się, aby 
dzisiejsze uniwersytety też cieszyły się taką powagą, 
a mamy z tym trochę kłopotów. Do dawnych wzorców 
warto powracać.

W AGH na początku lat osiemdziesiątych kształ-
cono znakomicie, czego namacalnym dowodem jest 
to, że niestety wiele moich koleżanek i wielu kolegów 
w latach osiemdziesiątych, tych trochę ponurych la-
tach, wyjeżdżało za granicę. Wszyscy, którzy byli 
po informatyce na AGH, znajdowali znakomite za-
trudnienie w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie 
Europy. To był miernik i świadectwo tego, jak kształ-
ciła AGH. Życzę rektorowi… Jestem przekonany, że 
dobra jakość kształcenia i nauki jest kontynuowana.

Chciałbym jeszcze nadmienić o jednej sprawie. 
Studia to oczywiście przede wszystkim nauka, ale 
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(senator B. Borusewicz) wać Ziemie Zachodnie i zagłębie dolnośląskie czy 
górnośląskie.

Trzecią osobistością, o której chciałbym wspo-
mnieć, był promotor mojej pracy dyplomowej, profe-
sor Stanisław Zbigniew Stopa, wybitny paleontolog, 
znawca roślin paprociolistnych i geologii karbonu 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Jeszcze o jednej sprawie chciałbym wspomnieć. 
Mianowicie na jednym z poprzednich posiedzeń 
Senatu ogłosiliśmy rok 2019 Rokiem Matematyki. Pan 
profesor Kazimierz Wiatr znakomicie to prezentował, 
tyle że w czasie dyskusji, o ile dobrze pamiętam, po-
jawiły się zastrzeżenia, że nadmiernie eksponowano 
rolę Akademii Górniczej w kontekście tego Roku 
Matematyki. Ja chciałbym dopowiedzieć pewien ar-
gument, który by wzmacniał argumenty profesora 
Kazimierza Wiatra. Otóż studenci pierwszego roku 
geologii wymyślili, można by powiedzieć, innowa-
cyjny sposób podziału czasu. Mianowicie naszą jed-
nostką czasu były jabłka, które pozostały do zjedzenia 
wykładowcy tego przedmiotu. Czas dzieliliśmy na 
jabłka pozostałe do końca wykładu.

I na zakończenie chciałbym powiedzieć jesz-
cze jedno. Otóż nieczęsto się zdarza, żeby można 
było wystąpić w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 
i przedstawić dane o swojej Alma Mater w jej 100-le-
cie. I nieczęsto się zdarza, żeby można to było uczy-
nić w 50-lecie rozpoczęcia studiów na Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Panie Rektorze, na pana ręce składam życze-
nia: wszystkiego dobrego, szczęść Boże Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Szanowni Goście! Panie Marszałku! Państwo 

Senatorowie!
Ja jako historyk czuję się wywołany przez pana 

marszałka Borusewicza do tego, by skomentować jego 
słowa. Panie Marszałku, mam wielką prośbę, właśnie 
jako historyk, żebyśmy mogli w trybie dla nas wła-
ściwym podjąć tę bardzo piękną uchwałę, ponieważ 
dotyczy ona jednej z najważniejszych, najlepszych 
uczelni o tym profilu w Polsce. Proszę też, Panie 
Marszałku, byśmy zachowali pewną miarę dotyczącą 
naszych wzajemnych, wewnętrznych relacji. Nie ma 
cienia wątpliwości, że okupacja niemiecka istniała 
na ziemiach polskich, że te rządy nie były polskie, 
tylko niemieckie. I wydaje mi się, że próba szukania 
jakiegoś sposobu, by podważyć… zniszczyć tę chwilę, 
którą mamy – przynajmniej w Senacie – dzięki takim 

rząd niemieckiej”… To my uznajemy okupacyjny rząd 
niemiecki tą uchwałą? Jak można pisać w uchwale 
senackiej „okupacyjny rząd” niemiecki, który… No, 
premierem tego rządu był Hans Frank, który został 
skazany na karę śmierci. Warto, żeby projektem ta-
kiej uchwały historycznej zajął się jakiś historyk, po-
patrzył na to. Nie możemy pisać w uchwale Senatu 
„okupacyjny rząd” niemiecki. To były okupacyjne 
władze – najwyżej w ten sposób można to ująć, od-
dając pewne realia. Proponuję poprawkę, która polega 
na tym, żeby zamienić wyrazy „okupacyjny rząd” na 
wyrazy „okupacyjne władze”. Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Czyli to Polacy zrobili?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:

Nie wiem, czy pan marszałek Bielan będzie równie 
rygorystyczny, ale na wszelki wypadek postaram się 
skrócić moją wypowiedź.

Panie Marszałku, chciałbym nawiązać do wypo-
wiedzi profesora Bobki. Otóż tą największą wartością 
dla studentów uczelni AGH jest możliwość kontaktu 
ze znakomitymi profesorami, z wielkimi osobowo-
ściami. Profesor Bobko o jednej takiej osobowości 
tutaj wspomniał. Ja chciałbym wspomnieć o trzech, 
bardzo krótko.

Otóż miałem kontakt z profesorem Walerym 
Goetlem – na seminariach z ochrony przyrody. Warto 
tu przypomnieć, że profesor Walery Goetel, rektor 
akademii w latach 1939–1951, był twórcą znanej w ca-
łym świecie nauki o ochronie środowiska, przyrody, 
czyli sozologii. Miałem możliwość uczęszczania na 
jego wykłady. Dla mnie to były zajęcia ponadpro-
gramowe.

Drugą wielką osobowością, z którą miałem okazję 
się zetknąć, był profesor Andrzej Bolewski, twórca 
państwowej służby geologicznej. To była wybitna 
osobistość. Pan profesor, z wykształcenia górnik, 
przeróbkarz, położył wielkie zasługi dla naszego 
państwa, był bowiem uczestnikiem konferencji pocz-
damskiej. Wspólnie z profesorem Walerym Goetlem 
przedstawili Amerykanom, troszkę powątpiewającym 
w możliwość zagospodarowania bogactw Dolnego 
i Górnego Śląska, bardzo dokładne informacje, w tym 
mapy geologiczne i górnicze oraz spis inżynierów 
i pracowników pracujących w tym przemyśle. To 
spowodowało, że Amerykanie swoje zastrzeżenia 
wycofali i mogliśmy bez przeszkód zagospodarowy-
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(senator J. Żaryn) do których trudno się nie odnieść. Pierwsza była taka, 
że jest za dużo uchwał. No, to jest decyzja Izby, to 
jest decyzja Senatu. I te uchwały, które uważamy 
za potrzebne, podejmujemy. I muszę powiedzieć, że 
były też i inne uchwały, dotyczące nie tylko AGH, 
pan marszałek o tym pamięta. Tak więc to nie cho-
dzi o to, że to jest jakaś taka prywata. Chciałbym 
powtórzyć to, co już kiedyś mówiłem: że uchwała 
w 100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej 
to nie jest uchwała wspominkowo-refleksyjna, ale 
uchwała o istotnym wymiarze cywilizacyjnym, po-
nieważ pokazujemy pewne kierunki rozwoju naszego 
społeczeństwa, narodu i państwa. To jest ważne wska-
zanie dla dorosłych, dla ludzi młodych, dla studentów. 
To jest ważne.

No, pan tutaj podnosił, że święci… No, nie wiem, 
czemu akurat święci się panu marszałkowi nie po-
dobają. Trudno mi to komentować. A przecież wiele 
pięknych postaci, zapomnianych, przywracanych jest 
do publicznej obecności.

Co do samego sformułowania, które pan tutaj za-
kwestionował, to już pan profesor Żaryn się wypo-
wiedział, bardzo mu za to dziękuję. Oczywiście, przy-
gotowując tekst uchwały, korzystaliśmy z opracowań 
historycznych. I to jest jak najbardziej historyczne, 
prawidłowe sformułowanie.

Wiemy, że „władze” to jest pojęcie szersze. W tym 
czasie na Wawelu rezydował Hans Frank, tam pełnił 
swoją władzę. Tak więc to jest szczegółowo określo-
ne. I ja myślę, że do każdej myśli, do każdego zdania 
można zgłosić zdanie odrębne. Można. Ale my tutaj, 
w Senacie, pracujemy zespołowo i to wymaga jednak 
pewnego samoograniczenia, uznania pewnej mądro-
ści większości. I o to proszę. I jeszcze raz przyłączam 
się do prośby pana senatora Żaryna, aby pan marsza-
łek wycofał tę poprawkę. A jeśli to się nie stanie, to 
zgłoszę wniosek o przystąpienie do kolejnego czy-
tania jeszcze na tym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Magnificencjo, Panie Rektorze! 

Państwo Wicerektorzy! Wysoki Senacie!
Może nie zacznę od tego wspaniałego jubileuszu 

Akademii Górniczo-Hutniczej, ale od dnia wczoraj-
szego. Na początku posiedzenia Senatu podejmowa-
liśmy uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa 
Religi, człowieka wielkiego kompromisu, człowieka, 
który stawiał sprawy państwa, sprawy człowieka, 
cierpiącego człowieka na pierwszym planie, człowie-
ka, który był otwarty na ludzi ze wszystkich kierun-

uchwałom, czyli chwilę pewnej zgodności myślenia 
na temat przeszłości Polski… Te chwile są dużo istot-
niejsze niż pana chęć wybicia się, Panie Marszałku, 
zaistnienia przy tej mównicy. (Oklaski)

Bardzo więc proszę, Panie Marszałku, by pan zre-
zygnował z wnoszenia tejże poprawki…

(Senator Mieczysław Augustyn: O, nie.)
…a my będziemy panu bez wątpienia wdzięczni. 

Ponieważ właśnie umiejętność wycofywania się jest 
czasem większą wartością niż umiejętność zabierania 
głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

riposta.)
Nie ma czegoś takiego w regulaminie jak riposta.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale co innego jest, 

wie pan co.)
Może pan jeszcze raz zabrać głos. Przysługuje 

panu drugi głos. Mogę pana dopisać.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

sprostowanie oczywiście.)
Ale sprostowanie dotyczy źle zrozumianych…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan senator źle zro-

zumiał moje słowa.)
Dobrze, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator zrozumiał, że chcę się wybić przy 

okazji tej uchwały.
(Głos z sali: Tak.)
Nie wiem, na co miałbym się wybić. Panie 

Senatorze, ja też bym proponował zachowanie pew-
nych proporcji, pewnych proporcji w ocenie innych 
senatorów. I pan te proporcje przekroczył.

(Głos z sali: Oczywiście.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To nie było sprostowanie, Panie Marszałku.
Pan senator… Kto teraz?
(Głos z sali: Senator Wiatr.)
Pan senator Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Powiem bardzo krótko. Pan wicemarszałek 

Borusewicz wypowiedział przed chwilą kilka myśli, 
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(senator J. Rusiecki) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że pan senator marszałek Borusewicz 

złożył wniosek o charakterze legislacyjnym.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Pan senator Wiatr zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisji terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek. Sprzeciwu nie słyszę.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.30.
Komunikaty.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu 
Senatu do projektu uchwały w 100. rocznicę powoła-
nia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbę-
dzie się 5 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 182.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 06  
do godziny 10 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Przedłużam przerwę do 10.35.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 30  

do godziny 10 minut 35)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 

ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
szóstego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o drogach publicznych – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu dwudziestego siódmego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

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

ków politycznych, człowieka, który był dla drugiego 
człowieka. I myślę, że to jest lekcja na dzisiaj. To rów-
nież szansa na zrozumienie tego, czym dla ojczyzny, 
dla państwa w czasie, kiedy obchodzimy setną roczni-
cę odzyskania niepodległości, jest ukazywanie takich 
wspaniałych przykładów jak setna rocznica powstania 
Akademii Górniczo-Hutniczej. To jest właśnie to, 
co cegiełka po cegiełce budowało siłę niepodległej 
Rzeczypospolitej, siłę potencjału ludzkiego; ludzie 
dla ojczyzny chcieli pracować w różnych miejscach.

Odnosząc się do setnej rocznicy utworzenia 
Akademii-Górniczo Hutniczej, chciałbym zwró-
cić uwagę na jeden bardzo ważny element, który 
moim zdaniem niewystarczająco wybrzmiał w tych 
wszystkich wypowiedziach, mimo bardzo ważnych 
słów, które padły. I jeszcze raz chciałbym podzięko-
wać panu profesorowi Kazimierzowi Wiatrowi jako 
inicjatorowi i wszystkim absolwentom Akademii-
Górniczo Hutniczej za to, że tę uchwałę dzisiaj podej-
mujemy. Mianowicie, Wysoki Senacie, w przypadku 
Akademii-Górniczo Hutniczej nie chodzi tylko o jej 
rolę samą w sobie. Ona ma wielkie znaczenie dla 
budowy tożsamości, a myślę, że również, szczególnie 
po 1989 r., dla odbudowy polskiej myśli technicznej 
w mniejszych ośrodkach przemysłowych. Nie przy-
padkiem wielki Stanisław Staszic utworzył akademię 
w Kielcach, w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, 
gdzie jest sięgająca najgłębiej historia i polskiego gór-
nictwa, i polskiego hutnictwa. Po dzień dzisiejszy 
w sierpniu w Nowej Słupi odbywają się Dymarki 
Świętokrzyskie jako pokazanie procesu tworzenia 
podwalin polskiego przemysłu metalurgicznego. I ta 
rola, szczególnie absolwentów Akademii Górniczo-
Hutniczej, dla budowy tożsamości przemysłowej 
w mniejszych ośrodkach, takich jak Ostrowiec 
Świętokrzyski, gdzie jest huta stali… Bez absolwen-
tów, bez wielkich ludzi, którzy łączą akademię ze 
środowiskiem lokalnym, przemysłowym… Wspomnę 
tutaj jedno nazwisko – konstruktora wagonów, pana 
profesora Mieczysława Radwana, który jest twórcą 
Muzeum Akademii-Górniczo Hutniczej; on jest naj-
lepszym przykładem łączenia praktyki i nauki.

W tym miejscu chciałbym też bardzo podzięko-
wać panu profesorowi wicerektorowi Mirosławowi 
Karbowniczkowi za coroczną obecność podczas ob-
chodów Dnia Hutnika w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
gdzie jest jedna z największych hut stali w Polsce. 
Pokazywanie odbudowy polskiego przemysłu szcze-
gólnie w obszarze hutniczym, górniczym jest moim 
zdaniem sposobem ukazywania tych elit, tworzonych 
czy kształconych przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
przez 100 lat.

Magnificencjo, Panie Rektorze, życzę kolejnych 
dobrych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. (Oklaski)
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(marszałek S. Karczewski) (Głos z sali: Jeszcze…)
Tak? Wszystko jest okej? Dobrze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 69 senatorów, 67 było za, 1 senator 

był przeciw i 1 senator wstrzymał się do głosu. 
(Głosowanie nr 3) (Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100. rocznicę powołania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Bardzo proszę o podejście do stołu prezydialnego 
rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, pana Tadeusza 
Słomkę. Chciałbym wręczyć panu rektorowi uchwałę 
Senatu. Bardzo proszę. Ja wyjdę do pana dyrektora.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Wysoka Izbo, ogłaszam krótką przerwę techniczną 

do godziny 10.45.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 39  

do godziny 10 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: informacja o istotnych pro-
blemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1067.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Ustawodawczej. Komisja na posiedze-
niu w dniu 12 lutego 2019 r. zapoznała się z przedsta-
wioną informacją i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę bardzo serdecznie powitać obecną na po-
siedzeniu Senatu prezes Trybunału Konstytucyjnego, 
panią prezes Julię Przyłębską.

Witam bardzo serdecznie, Pani Prezes. (Oklaski)
Bardzo proszę panią prezes o zabranie głosu 

i przedstawienie informacji.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę państwa, jeśli chodzi o informację zbior-

czą, o całość informacji, to z pewnością państwo się 
z tym zapoznaliście. W związku z tym pozwólcie, 
że przedstawię tylko najistotniejsze elementy tej in-
formacji.

Trybunał Konstytucyjny w 2017 r. wydał łącz-
nie 408 orzeczeń w postępowaniu merytorycznym, 
w tym 36 wyroków, 53 postanowienia o umorzeniu 

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania 
punktu piętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

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 1061 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Kazimierza Wiatra, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 

komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Dziękuję bar-
dzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan marszałek Bogdan Borusewicz jako 

wnioskodawca chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
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 chętnych.

W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawką, według kolejności przepi-
sów projektu, druk nr 1061 X, a następnie nad przyję-
ciem projektu, druk nr 1061 S, w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przestawioną 
przez marszałka Bogdana Borusewicza poprawką 
zawartą w druku nr 1061 X.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 19 było za, 47 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie – druk nr 1061 S, 
czyli bez tej poprawki.
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(prezes J. Przyłębska) sędzia Jędrejek, sędzia Piskorski oraz sędzia Andrzej 
Zielonacki, rozpoczęło kadencję. Odszedł również 
sędzia Andrzej Wróbel, w styczniu 2017 r.

Od razu tu dopowiem, że kiedy sędzia kończy 
kadencję, wówczas pozostawia tzw. decernat, czy-
li swoje sprawy. Wobec tego obowiązkiem prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego wynikającym wprost 
z ustawy jest wydanie zarządzeń o wyznaczeniu no-
wego sędziego sprawozdawcy. Stąd też taka liczba 
tych zarządzeń.

W 2017 r. została przeprowadzona ustawo-
wa reorganizacja, tj. likwidacja Biura Trybunału 
Konstytucyjnego i powstanie w jego miejsce 
Kancelarii TK i Biura Służby Prawnej TK. To była 
bardzo ważna procedura. Rzeczywiście wymagała 
niezwykle dużego zaangażowania wszystkich pra-
cowników Trybunału Konstytucyjnego. W związ-
ku z tą reorganizacją tylko kilka osób nie znalazło 
miejsca w nowej strukturze. Jeszcze raz powtarzam: 
kilka osób. I nie mieliśmy w tym zakresie żadnych 
postępowań przed sądem pracy.

W 2017 r. nie zawierano już umów o dzieło z oso-
bami niezatrudnionymi w Trybunale Konstytucyjnym 
na przygotowanie projektu wyroku wraz z uzasad-
nieniem. Takie praktyki występowały w poprzednich 
latach. Z tym skończyliśmy.

Konieczne było również przywrócenie stoso-
wania reguły osobnego podpisywania sentencji po-
stanowienia oraz jego uzasadnienia. Ta oczywista 
i standardowa we wszystkich procedurach sądowych 
instytucja – nie tylko w Polsce, ale szerzej, w eu-
ropejskim kręgu kultury prawnej – nie była stoso-
wana w działalności Trybunału Konstytucyjnego. 
Sentencje postanowień w ramach postępowania 
w tzw. kontroli wstępnej, jak również postanowień 
o umorzeniu postępowania nie były dotychczas pod-
pisywane, podpisywano jedynie ich uzasadnienie. 
Należało tę praktykę zakończyć.

I jeszcze na zakończenie tych statystyk chciałabym 
państwu powiedzieć, że nasz zakres kompetencyjny 
i procedura polskiego Trybunału Konstytucyjnego 
w zasadzie nie są bezpośrednio porównywalne z tymi 
strukturami w innych krajach europejskich. Najbliżej 
jest nam proceduralnie i kompetencyjnie do trybunału 
włoskiego. I w roku 2017 myśmy wydali tych wszyst-
kich orzeczeń ponad 400, a trybunał włoski – 281.

Jeśli chodzi o orzeczenia wydane na etapie roz-
poznania merytorycznego w 2017 r. we wszystkich 
sprawach przez poszczególnych sędziów, to sędzia 
Henryk Cioch wydał ich 24, sędzia Jędrejek – 38, 
sędzia Jędrzejewski – 48, sędzia Kieres – 50, sę-
dzia Morawski – 17, sędzia Muszyński – 33, sędzia 
Piskorski – 9, ja wydałam 43, sędzia Pszczółkowski 
– 55, sędzia Pyziak-Szafnicka – 44, sędzia Rymar – 
39, sędzia Tuleja – 35, sędzia Warciński – 42, sędzia 
Wronkowska – 41, sędzia Zielonacki – 14.

postępowania, 1 postanowienie sygnalizacyjne, 178 
postanowień o odmowie nadania skardze dalszego 
biegu w całości lub w części, 98 postanowień nie-
uwzględniających zażalenia na powyższe postano-
wienia. Wszystkie orzeczenia zawierają uzasadnienia. 
Mówię o tym dlatego, że wielokrotnie zadawane mi 
są pytania w kontekście porównania z działalnością 
trybunałów konstytucyjnych w innych krajach Unii 
Europejskiej. Na przykład w Republice Federalnej 
Niemiec duża część orzeczeń nie zawiera żadnego 
uzasadnienia.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny załatwił 496 tzw. 
skarg pozornych, poza formalną procedurą, udzielając 
szczegółowych odpowiedzi w sprawach dotyczących 
skarg obywateli na rozstrzygnięcia sądowe, decyzje 
administracyjne, spowodowane np. przewlekłością 
postępowania, wynikające z poczucia niesprawiedli-
wości, bezsilności wobec działań urzędów i organów 
wymiaru sprawiedliwości, skarg na wykluczenie spo-
łeczne. Mówię o tym, ponieważ tych skarg jest bardzo 
dużo. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny, zgodnie 
z naszą procedurą i kompetencją, takich skarg mery-
torycznie rozstrzygać nie może, w przeciwieństwie do 
trybunału konstytucyjnego np. Republiki Federalnej 
Niemiec, w przypadku którego takie bezpośrednie 
skargi na orzeczenia, konkretne orzeczenia sądów, 
są możliwe. Choć i tak trybunał niemiecki załatwia 
takich skarg niewiele, bo nawet jeśli jest ich duża 
liczba, to proporcjonalnie jest to niewielka ilość.

W 2017 r. wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego 
ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg kon-
stytucyjnych. To są te 3 formy inicjujące postępo-
wanie przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym. 
W 2017 r. Trybunał Konstytucyjny załatwił m.in. 
sprawy z lat ubiegłych na etapie kontroli meryto-
rycznej: 7 spraw z roku 2013, 10 spraw z roku 2014, 
32 sprawy z roku 2015 i 28 spraw z roku 2016.

W 2017 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 
2 sprawy w ramach kontroli prewencyjnej. Jedna 
dotyczyła niedochowania standardów procedury 
ustawodawczej w zakresie rozpatrzenia przez Sejm 
poprawek senackich. Druga z rozpoznanych spraw 
dotyczyła jednej z podstawowych wolności człowie-
ka w państwie demokratycznym, jakim jest wolność 
zgromadzeń.

Sędziowie, orzekając w składach 3-osobowych 
i 5-osobowych oraz w pełnych składach, wydawali 
– każdy z nich – od 61 do 11 orzeczeń kończących 
postępowanie w sprawie. Różnice w statystykach 
orzeczniczych poszczególnych sędziów wynika-
ją z tego, że nie wszyscy orzekali przez cały rok. 
W 2017 r. 2 sędziów zmarło w trakcie kadencji: sę-
dzia Lech Morawski zmarł w lipcu 2017 r., sędzia 
Henryk Cioch – w grudniu 2017 r. Trzech sędziów, 
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(prezes J. Przyłębska) opiekuna do placówek oświatowych. Obowiązujące 
przepisy umożliwiały ustalenie stawek zwrotu kosz-
tów dowozu według różnych kryteriów i w rezulta-
cie w różnych wysokościach, niekiedy na tak niskim 
poziomie, że kwota refundacji w tak istotny sposób 
różniła się od kosztów faktycznie poniesionych przez 
rodziców, iż prowadziła do ograniczenia istoty przy-
znanego rodzicom prawa do zwrotu kosztów. Z punk-
tu widzenia konstytucyjnego konieczne jest wyrów-
nanie szans edukacyjnych w sposób zapewniający 
wszystkim podmiotom równy dostęp do tego rodzaju 
formy pomocy władz publicznych.

Trybunał podkreślił konieczność pełnego 
upodmiotowienia pozycji jednostki w postępowaniu 
przed organami wymiaru sprawiedliwości, w szcze-
gólności jeśli w rachubę wchodzą kwestie związane 
z ograniczeniem wolności. W wyroku z 22 marca 
2017 r. orzekł o niekonstytucyjności pozbawienia 
skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu 
w przedmiocie wykonania środka zabezpieczającego 
– dalszego przebywania w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym. Trybunał przypomniał ustawodaw-
cy, że wolność osobista jest fundamentem wolności 
konstytucyjnych, której ograniczenie musi podlegać 
skrupulatnej kontroli sądowej. Kontrola ta musi za-
kładać możliwość czynnego w niej udziału osoby 
zainteresowanej.

Trybunał podkreślił szczególną wagę wolności 
oraz nietykalności osobistej człowieka. Mając na celu 
zapewnienie należytej ochrony jednostki przed arbi-
tralnością władzy, w wyroku z 14 grudnia 2017 r. – to 
była sprawa, która toczyła się od 2014 r. – Trybunał 
Konstytucyjny nakazał prawodawcy zmianę prze-
pisów regulujących przeszukanie osób, dokonywa-
nie kontroli osobistej oraz przeszukanie pojazdów. 
Kwestionując dostateczną precyzję tych przepisów, 
trybunał odroczył utratę ich mocy obowiązującej, 
dając prawodawcy termin na wprowadzenie niezbęd-
nych zmian. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny 
zobowiązał prawodawcę do zapewnienia odpowied-
nich mechanizmów kontroli sądowej stosowania tych 
środków.

Trybunał przypomniał o tym, jak ważne jest za-
ufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa. 
Istotą tej zasady jest zapewnienie obywatelom stabil-
nego otoczenia prawnego, bezpieczeństwa opartego 
na pewności prawa umożliwiającej rozsądne plano-
wanie działań własnych i przewidywanie działań or-
ganów państwa.

W wyroku z 14 grudnia 2017 r. – to była sprawa 
jeszcze z 2015 r. – trybunał zakwestionował pobiera-
nie opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy 
na skutek zmiany zawartych w nim danych spowo-
dowanej działaniem organów władzy samorządowej. 
Zdaniem trybunału jeżeli konieczność wymiany ta-
kich dokumentów nie jest następstwem działania ich 

Rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania 
Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony sprzy-
jał temu spokój normatywny, jeśli chodzi o przepisy 
regulujące postępowanie przed trybunałem, z drugiej 
strony na stabilizację wpłynęły także orzeczenia sa-
mego trybunału. W wyroku z 24 października 2017 r. 
Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że sędzia try-
bunału wybrany przez Sejm, który złożył ślubowanie 
wobec prezydenta, podejmuje obowiązki sędziow-
skie, a obowiązkiem prezesa TK jest przydzielenie mu 
spraw, sędzia jest bowiem w wypełnianiu swojej funk-
cji niezawisły i podlega jedynie konstytucji. W wy-
roku z 11 września 2017 r. Trybunał Konstytucyjny 
przesądził, że powołanie prezesa trybunału i wice-
prezesa spośród kandydatów przedstawionych przez 
zgromadzenie ogólne to prerogatywy prezydenta, któ-
re nie podlegają kontroli sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego. Rozstrzygnięcie tych problemów, które 
do tej pory polaryzowały opinię publiczną, umożliwi-
ło normalną pracę trybunału i podjęcie rozstrzygania 
spraw ważnych dla obywateli.

Warto podkreślić, że najwięcej wyroków w 2017 r. 
zapadło w postępowaniach wszczętych skargami 
konstytucyjnymi. To jest ten obszar, w którym oby-
watel ma bezpośredni wpływ na inicjowaną przez 
Trybunał Konstytucyjny sprawę. Trybunał w 2017 r. 
przypomniał ustawodawcy o konieczności ochrony 
podmiotów słabszych. Trybunał przypomniał, że pod-
miotami tymi są pracownicy, którzy z natury rzeczy 
mają słabszą pozycję wobec pracodawcy. Są nimi 
również rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
materialnej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne. Ale są 
to także osoby zagrożone bezdomnością. W wyroku 
z 18 października 2017 r. Trybunał Konstytucyjny 
podkreślił, że prawo do mieszkania, chociaż należy 
do praw ekonomiczno-socjalnych, niewątpliwie łączy 
się z poszanowaniem zasady godności osoby ludz-
kiej. Człowiek pozbawiony mieszkania, dostatecz-
nych środków na zakup żywności czy leczenia nie ma 
szans na godne życie. Z tego powodu trybunał orzekł 
o niekonstytucyjności niektórych przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji z uwagi na 
brak regulacji gwarantujących co najmniej minimalną 
ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są 
w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich po-
trzeb mieszkaniowych.

Trybunał zwracał się do właściwych władz pu-
blicznych o szczególne wzięcie pod uwagę potrzeb 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W posta-
nowieniu sygnalizacyjnym z 17 października 2017 r. 
Trybunał Konstytucyjny przedstawił Sejmowi uwagi 
dotyczące celowości podjęcia działań ustawodaw-
czych zmierzających do uregulowania kwestii zwrotu 
kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego 
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(prezes J. Przyłębska) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Mogę od razu odpowiedzieć?)
Nie, ja bym proponował…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Nie? Dobrze.)
…taką serię pytań 3 senatorów.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pani Prezes, w siódmej nowelizacji ustawy dotyczącej 

Trybunału Konstytucyjnego, w grudniu 2016 r., pojawiło 
się zupełnie nowe pojęcie, niemające miejsca w konsty-
tucji, a mianowicie: pełniący – w tym wypadku pełnią-
ca – obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
W 2017 r., a zatem w okresie, który obejmuje to spra-
wozdanie, pani prezes została wybrana, pomimo że 
konstytucja mówi wyraźnie, iż w chwili nieobecności 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego jego obowiązki 
sprawuje wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Ten 
wtedy przecież był, a był nim prof. Stanisław Biernat. 
Czy pani uważa, że ta instytucja jest konstytucyjna?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Minuta minęła, 
Panie Senatorze. Proszę zmierzać do…)

Proszę o pani opinię na ten temat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Sędzio, proszę o konkretną odpowiedź. 

W związku z wnioskiem grupy senatorów dotyczą-
cym stwierdzenia niezgodności z konstytucją ustawy 
o prokuraturze 25 stycznia 2017 r. wydała pani za-
rządzenie o wyznaczeniu w miejsce pełnego składu 
trybunału składu 5-osobowego. Pytam, jaka była 
podstawa prawna takiej zmiany przy tego rodzaju 
fundamentalnej, ustrojowej ustawie. To w nawiązaniu 
do tego, co pani powiedziała, że postanowienia są 
uzasadniane wraz z podaniem podstaw prawnych. 
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Dobrze, zacznę od listu sędziów. List sędziów 

nie był zdaniem odrębnym – to był list, który zo-

posiadaczy, to zgodnie z zasadą lojalności państwa 
wobec obywateli opłaty te nie powinny ich obciążać. 
W wyroku tym trybunał zobowiązał również ustawo-
dawcę do dokonania przeglądu systemu prawnego pod 
kątem istnienia innych podobnych unormowań w celu 
ich niezwłocznej zbiorczej nowelizacji.

Przedstawione wyroki nie wyczerpują oczywiście 
bogatego spektrum istotnych dla obywateli i państwa, 
jako ich wspólnoty, zagadnień, jakie rozstrzygnął 
Trybunał Konstytucyjny w 2017 r. Niemniej jednak 
dobitnie dowodzą one tego, że wbrew podnoszonym 
zarzutom trybunał nie tylko prawidłowo działa, lecz 
także zapewnia swym orzecznictwem należytą ochro-
nę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz 
właściwe funkcjonowanie organów państwa. Dziękuję 
państwu bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Pani Prezes. Bardzo dziękuję.
Pani Prezes, będzie pani uprzejma pozostać przy 

mównicy, bo…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze.)
…zapewne będą pytania. Senatorowie są zapisani.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie pani prezes?
Przypominam o tym, że pytania mają dotyczyć in-

formacji o istotnych problemach wynikających z dzia-
łalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
w 2017 roku i nie mogą trwać dłużej niż 1 minutę.

Bardzo proszę, pan senator Rybicki.
Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie o to, czego nie ma w tym sprawoz-

daniu, a powinno według mnie być. Piątka sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego – sędzia Leon Kieres, 
Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, 
sędzia Stanisław Rymar i Piotr Tuleja – wnieśli do 
tego sprawozdania zdanie odrębne, ale ich wniosek, 
aby te ich uwagi znalazły się w sprawozdaniu, nie 
znalazł uznania pani prezes. 

Chciałbym zapytać, dlaczego to zdanie odrębne 
nie zostało w informacji zamieszczone. Przecież 
dotyczy ono bardzo żywotnych spraw, powiedział-
bym, fundamentalnych spraw z punktu widzenia 
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Nie 
będę wchodził w szczegóły listu piątki sędziów, od-
niosę się do niego w trakcie swojego wystąpienia. 
Dziękuję.
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(prezes J. Przyłębska) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma odpowiedzi. Nie 

odpowiedziała pani na pytanie o podstawę prawną, 
bez podstawy…)

Ja słyszałem, że pani prezes odpowiedziała.
(Senator Piotr Zientarski: Nie odpowiedziała pani. 

Poproszę na piśmie.)
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, pro-

siłem o podstawę prawną.)
…przepraszam bardzo, ale ja nie udzieliłem… 

Panie Senatorze, ja usłyszałem tę odpowiedź.
Pan senator Pociej.
(Senator Piotr Zientarski: Tak. Bez podstawy…)
Panie Senatorze, proszę nie komentować. Dobrze?
Pan senator Pociej, minuta, właściwie już 22 se-

kundy… Zeruję.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję.
Pani Sędzio, mam takie pytanie. Przez lata spra-

wozdanie za dany rok było prezentowane w tej Izbie 
w następnym roku. Pani prezentuje nam dzisiaj spra-
wozdanie za rok 2017. Złożyła pani sprawozdanie 
w 2019 r.

(Głos z sali: A w roku 2020…)
Uważam, że jest to lekceważenie naszej Izby.
Chciałbym wiedzieć, dlaczego z takim opóźnie-

niem dowiadujemy się o tematach dotyczących 2017 r. 
Chciałbym też wiedzieć, kiedy złoży pani sprawoz-
danie za rok 2018, ponieważ teraz jest już na to czas.

(Senator Sławomir Rybicki: W 2020 r.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Pani Prezes, art. 190 konstytucji mówi wyraź-

nie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają 
moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 
Konstytucja mówi także o tym, że winny być nie-
zwłocznie publikowane. Tymczasem część z nich nie 
została opublikowana niezwłocznie, a w którejś z ko-
lei nowelizacji ustawy zostało przyjęte przez więk-
szość w obu izbach, że wyroki będą publikowane, ale 
z adnotacją „utraciły moc obowiązującą”. Co to jest 
za konstrukcja prawna?

stał zgłoszony do protokołu. Nie został on przy-
jęty w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego jako część informacji 
rocznej. Zgromadzenie podjęło taką uchwałę. List 
jako taki jest dołączony do protokołu. Ja na ten list, 
zresztą jak na wiele innych, odpowiadałam wielo-
krotnie, tak że pozwolę sobie przesłać panu sena-
torowi tę korespondencję. Jeszcze raz powtarzam: 
to nie było zdanie odrębne – to był list. On zgodnie 
z uchwałą zgromadzenia ogólnego nie stanowi części 
tej uchwały.

I kolejne pytanie, dotyczące wyboru prezesa try-
bunału. Jeśli chodzi o osobę pełniącą obowiązki, to 
w 2016 r. miało to miejsce. Na prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego zostałam wybrana w 2016 r. To jest 
pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Proszę państwa, to jest generalna 
moja odpowiedź. Jeśli chodzi o informowanie pań-
stwa o tym, czy coś jest konstytucyjne, czy nie, zasa-
dę przyjmuję taką: sędzia sądu powszechnego, Sądu 
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego wypo-
wiada się merytorycznie tylko w formie i w zakresie, 
które wynikają z ustawy i konstytucji, a więc w for-
mie wyroku i postanowienia.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące konkretnych wy-
roków czy mojej oceny konstytucyjności… Jeśli cho-
dzi o te orzeczenia, to ja też pozwolę sobie przesłać 
te orzeczenia panu senatorowi.

Ostatnie pytanie dotyczyło zmiany składów. Proszę 
państwa, jak rozpoczęła swoje działanie, funkcjono-
wanie nowa ustawa, to ona nakazywała… Zawsze to 
ustawa nakazuje, bo zgodnie z konstytucją to usta-
wa reguluje działalność Trybunału Konstytucyjnego. 
Konstytucja sama w sobie nie zawiera żadnych prze-
pisów, które regulowałyby funkcjonowanie, czyli 
określały procedurę, która jest przyjęta i z której ko-
rzysta prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli więc 
takie zarządzenia były – bo składu nie zmienia się 
na podstawie postanowienia, tylko zarządzenia, i to 
zawsze miało miejsce w funkcjonowaniu trybunału 
– to chcę powiedzieć, że takie zarządzenia wynikają 
bezpośrednio, stricte z ustawy, zmiana składu nigdy 
nie następuje pozaustawowo. Są różne formy zmiany 
składu, jeśli chodzi o liczebność, ale tutaj na pewno 
nie było takiej sytuacji, żeby to było niezgodne z usta-
wą. Jednocześnie tylko odsyłam, nie będę już mówić 
o szczegółach, ale pozwolę sobie panom senatorom to 
przesłać, chodzi o słynną zmianę składu bez jakiej-
kolwiek podstawy prawnej, na zasadzie tzw. stanu 
wyższej konieczności, i nie uczyniłam tego ja, tylko 
pan prezes Rzepliński. Ja to wszystko państwu prze-
ślę. W związku z tym jeszcze raz chcę powiedzieć, że 
nie było takiej sytuacji, aby nastąpiła zmiana składu 
niezgodnie z przewidywaną procedurą.
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był nakaz ustawowy, jeśli chodzi o publikacje orze-
czeń.

Jeśli chodzi o bezpośrednie badanie konstytucyj-
ności przepisów przez sądy powszechne, to wspo-
mniane stanowisko jest moim stanowiskiem i ono się 
nie zmieniło. Jeśli chodzi o konkretne orzeczenie, to 
ja zapoznam się z tym orzeczeniem. W tej chwili go 
nie mam. Jeśli uznam, że merytorycznie mogę się 
do tego orzeczenia ustosunkować poza procedurą, 
to uczynię to pisemnie.

Proszę państwa, sytuacja jest następująca. 
Często zadawane są mi pytania dotyczące kon-
kretnego przepisu i jego konstytucyjności. Proszę 
zrozumieć, że jest 15 sędziów. Jeśli ja wypowiem 
się na temat konstytucyjności jakiegoś rozstrzy-
gnięcia poza wyrokiem, to wówczas będzie pod-
stawa, i często tak bywa, do tego, aby przynajmniej 
złożyć wniosek o wyłączenie, wskazując na to, 
że wcześniej się na ten temat wypowiedziałam. 
W związku z tym unikam takich jednoznacznych 
wypowiedzi merytorycznych. Robię tak także tutaj, 
w tym obszarze, jeśli chodzi o ten konkretny wy-
rok. My ten wyrok odnajdziemy i ja udzielę panu 
informacji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Prezes, czy pani prezes mogłaby powiedzieć, 

w jaki sposób pani prezes się zachowa, jeżeli w przy-
szłości jakiś rząd nie opublikuje wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, Pani Prezes.
To pytanie absolutnie nie dotyczy informacji.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ale ja mogę odpowiedzieć.)
Proszę bardzo, może pani odpowiedzieć, choć nie 

zobowiązuję do tego pani prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Panie Senatorze, zachowam się zgodnie z obo-

wiązującym prawem. Zawsze zachowuję się zgodnie 
z obowiązującym prawem. Mogę poczynić tutaj takie 
zobowiązanie, że na pewno zachowam się zgodnie 
z obowiązującym prawem.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję.
W 2017 r. pojawiły się przykłady rozproszonej 

kontroli konstytucyjnej, w której sądy powszechne 
w wyrokach stosują wprost konstytucję, zastępując 
w tej mierze Trybunał Konstytucyjny. W tej spra-
wie Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko. Na 
stronach trybunału było oświadczenie podpisane 
przez panią sędzię. Chciałbym uzyskać pani opinię. 
W czerwcu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, badając sprawę z końca roku 2017, 
orzekł m.in., że wiceprezes trybunału Mariusz 
Muszyński nie jest uprawniony do zasiadania 
w Trybunale Konstytucyjnym. Chciałbym zapytać 
panią o opinię w jednej i w drugiej sprawie. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę.
To pytanie nie dotyczy informacji, ale to już jest…
(Senator Sławomir Rybicki: Dotyczy informacji 

z 2016 r.)
Dobrze, okej.
Proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o przyjęcie informacji rocznej, to prze-

pisy… Rzeczywiście późno to nastąpiło, ale przepisy 
nie wskazują żadnej daty, jeśli chodzi o procedury. 
Tak to wygląda. Zgromadzenie ogólne przyjęło to 
w grudniu. Również w grudniu ubiegłego roku odbyło 
się posiedzenie zgromadzenia ogólnego z udziałem 
prezydenta, stąd sytuacja jest taka, że przedstawiam 
to dopiero teraz.

Jeśli chodzi o przygotowanie informacji za rok 
2018, to jesteśmy w trakcie prac. Zespół, który 
się tym zajmuje, jest w trakcie jej opracowywa-
nia i mogę państwu powiedzieć, ponieważ nie 
ma w tej chwili żadnych organizacyjnych i do-
datkowych działań Trybunału Konstytucyjnego, 
że z całą pewnością będzie to zrobione znacznie 
wcześniej.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące orzeczeń z roku 
2016… Jeśli były takie publikacje, to one wynika-
ły z obowiązku ustawowego i one jakby nie doty-
czą Trybunału Konstytucyjnego. To nie Trybunał 
Konstytucyjny decydował w tym obszarze, tylko 
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No, nie są to pytania dotyczące… Pani Senator, 
z całym szacunkiem, nie są to pytania dotyczące in-
formacji. Są to pytania ogólne, na które jednak…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, 
Panie Marszałku, pytania ogólne…)

Pani Senator…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …ale wynika-

jące z treści sprawozdania, jakie pani sędzia przedsta-
wiła, ponieważ były to głównie liczby, statystyka…)

…Sumienna, ale ja mam… Według mnie dlate-
go…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: …itd., dlatego 
dopytują osoby…)

Pani Senator, nie udzieliłem pani głosu, nie pro-
wadzimy debaty, dyskusji.

Pani zadała pytanie, ja podaję w wątpliwość sens 
zadawania takich pytań. Ale bardzo proszę, jak pani 
sędzia będzie uważała za stosowne, to odpowie, ale 
nie musi.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dziękuję, 
Panie Marszałku.)

Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Mam pytanie dotyczące strony 49. Na stronie 

49 jest wykres „Inicjatywy ustawodawcze Senatu 
mające na celu dostosowanie prawa do orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego”. Dosyć ciekawie jest 
to poprowadzone od 2007 r., ostatniego roku, w któ-
rym większość miało Prawo i Sprawiedliwość. I, Pani 
Sędzio, w 2007 r. były 3 takie inicjatywy w Trybunale 
Konstytucyjnym, potem, do 2015 r., liczba inicjatyw 
oscylowała pomiędzy 15 a 26 rocznie. W ciągu ostat-
nich 3 lat było ich… W 2015 r. – 4, w 2016 r. – również 
4, a w 2017 r. – 5. Czy może pani ocenić tę sytuację? 
Czy zastanawiała się pani prezes nad tym, dlaczego 
tylko tyle ich jest? Jak pani ocenia sytuację, w której 
tak mało tych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. 
Dziękuję, Panie Senatorze. Już…)

…inicjatyw jest w Trybunale Konstytucyjnym?

Marszałek Stanisław Karczewski:
…rozumiemy. Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, Pani Sędzio, dotyczące strony 

47, pktu 1.1.1.3.  Pisze pani tutaj: „Dlatego orze-
kając niezgodność dotychczasowych rozwiązań 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Florek, a później pani senator.

Senator Piotr Florek:
Pani Sędzio, pierwszy rok pani działalności, rok 

2017, był dla Trybunału Konstytucyjnego najgorszym 
rokiem od 1998 r., jeśli chodzi o liczbę wydanych 
wyroków. Powiedziała pani, że było ich 36. Ja na stro-
nie 80, w załączniku, widzę – odnośnie do wyroków 
wydanych w pełnym składzie – że był to najgorszy 
rok nie tylko pod względem liczby, ale również jeżeli 
chodzi o pełen skład. Tylko 2 wyroki w 2017 r. zostały 
wydane w pełnym składzie, a w poprzednich latach, 
jak tutaj widzę, mniej więcej 10 wyroków było w ten 
sposób wydawanych. Może pani powie, dlaczego… 
Co się zmieniło tak nagle w pierwszym roku pani 
działalności, że był to najgorszy rok, jeżeli chodzi 
o liczbę wydanych wyroków? Dlaczego w pełnym 
składzie tylko dwukrotnie państwo wydaliście wy-
roki? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Borys-Damięcka. Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję. Słychać?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, słychać.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 3 pytania, które mogą się wydać bardzo 

prymitywne, ale prosiłabym o poważne podejście do 
odpowiedzi na te pytania, ponieważ są to pytania tzw. 
obywatelskie, od osób, które – domniemywam – nie 
są prawnikami, tylko są obywatelami i brakuje im 
pewnej wiedzy na temat Trybunału Konstytucyjnego, 
i chciałyby z ust pani sędzi usłyszeć odpowiedzi na 
te pytania.

Pierwsze pytanie brzmi: czyim organem jest 
Trybunał Konstytucyjny z dzisiejszego punktu wi-
dzenia? Zaznaczam, że mam taką informację, że oso-
by te wysłuchały sprawozdania pani sędzi zarówno 
w Sejmie, jak i dzisiaj w Senacie. Czyim organem 
jest trybunał?

Drugie pytanie: czym zajmuje się trybunał, jakie 
jest jego zadanie?

I trzecie pytanie: na straży czego lub kogo stoi 
trybunał lub powinien stać? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
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(senator L. Czarnobaj) Jeśli chodzi o kwestie związane z inicjatywą usta-
wodawczą Senatu, to nie chciałabym dokonywać 
oceny tej inicjatywy ustawodawczej, bo ona wynika 
bezpośrednio z działalności Senatu. Ja rozumiem, że 
każdy podmiot, który występuje z inicjatywą usta-
wodawczą, uważa, że w danym obszarze powinna 
ona być zrealizowana. Ja tak to rozumiem, więc nie 
chciałabym tutaj dokonywać daleko idących ocen. 
W naszej informacji rocznej jest to zawarte, można 
powiedzieć, jako informacyjny element, żeby przed-
stawić… Nie jest to element, który poddalibyśmy 
wnikliwej analizie, bo akurat w informacji rocznej 
w mojej ocenie nie powinno to być aż tak szczegó-
łowo podane.

A jeśli chodzi o pytania na takim poziomie ogól-
nym, jakie są zadania trybunału, to te zadania wy-
nikają z konstytucji w sensie ustrojowym i z ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkich pytają-
cych odsyłam, aby z tym się zapoznali. Jeśli ktoś ma 
stricte indywidualne pytania, to zawsze mówię na 
spotkaniach i wobec wszystkich obywateli: Trybunał 
Konstytucyjny również na takie pytania odpowia-
da. W zeszłym roku mieliśmy kilkaset takich spraw 
i w 2017 r. też. Na te pytania odpowiadamy, bo zada-
niem Trybunału Konstytucyjnego jest również przy-
bliżanie tej instytucji obywatelowi.

A czyim organem? Wszystkie organy władzy 
publicznej w demokratycznym państwie prawa są 
organami suwerena. Innej odpowiedzi tu nie widzę. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
Pan senator Rybicki.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

przepraszam, ale pani zapomniała na moje…)
Pan senator Rybicki.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, pani 

nie odpowiedziała na moje pytanie.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ale czego ono… Gdyby pan mi przy-
pomniał…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Strona 47.)
Strona 47.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pytanie dotyczyło…)
Dobrze, już dobrze.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Już, już, zaraz, moment. Tak, jest.)
(Senator Leszek Czarnobaj: 1.1.1.3.)

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Aha, dotyczy to… Aha, to jest orzeczenie… To 

dotyczy konkretnie orzeczenia związanego z pro-

prawnych, Trybunał zwrócił uwagę na konieczność 
podjęcia interwencji prawodawczej i takie ukształto-
wanie procedury wyłaniania kandydatów na stano-
wisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, 
by odpowiadała ona standardom wynikającym 
z Konstytucji”. Ja bym prosił o kilka informacji na 
temat tego zdania…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Więc tak… Jeśli chodzi o liczbę wydanych wyro-

ków, to, tak jak mówiłam, Trybunał Konstytucyjny 
wydaje nie tylko wyroki, ale również postanowienia, 
i zajmuje się jeszcze rozpoznawaniem tzw. skarg po-
zornych. A jeśli chodzi o konkretną liczbę wyroków, to 
ona, że tak powiem, nie wynika bezpośrednio z dzia-
łalności prezesa, tylko z działalności orzeczniczej 
wszystkich sędziów. Proszę państwa, jak mówiłam już 
wcześniej, kiedy przyszłam do trybunału, to mieliśmy 
sprawy z 2013 r. i wiele spraw 2014 r. Często są to spra-
wy, które wymagają refleksji, nawet jeśli wydawałoby 
się komuś, kto obserwuje to z boku, że jest to banalna 
sprawa. Ale skoro skład orzekający pochyla się nad 
tą sprawą przez dłuższy okres, oznacza to, że pracuje 
i że nie jest to sprawa na tyle prosta, aby mogła od razu 
zostać rozstrzygnięta. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz to kwestia stabilności prawa, bo liczba 
załatwianych spraw jest związana z liczbą składanych 
wniosków, skarg konstytucyjnych i pytań prawnych. 
Jeśli sytuacja jest taka, że jakieś ustawy… W 2015 r. 
np. przepisy związane z ustawą hazardową wzbudzały 
olbrzymie emocje społeczeństwa i wniosków o konsty-
tucyjność tych przepisów było bardzo dużo. Dlatego jest 
bezpośredni związek pomiędzy ustawodawstwem w da-
nym okresie a, jak jeszcze raz mówię, pracą sędziów.

Ja jeszcze tylko chcę przypomnieć… O tym już nie 
mówiłam. Nie chcę do tego ciągle wracać, żeby ktoś 
nie myślał, że mam jakieś szczególne przywiązanie do 
tego argumentu, ale on był też istotny. Były te, moż-
na powiedzieć, niewspółmierne do obowiązujących 
zasad prawa urlopy wypoczynkowe. Ten problem też 
trzeba było rozwiązać na gruncie obowiązującego 
prawa. Nie ma powodu… a wręcz nie może być tak, 
że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego funkcjonują 
i wykorzystują swoje urlopy inaczej aniżeli obywa-
tele. I te wszystkie elementy miały wpływ na funk-
cjonowanie i wydawanie orzeczeń przez Trybunał 
Konstytucyjny.
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(prezes J. Przyłębska) W poprzedni czwartek został odroczony wyrok 
w sprawie KRS. Ma on zostać ogłoszony 25 tego 
miesiąca.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Ale to nie dotyczy…)

Powiedziała pani w kontekście tego wyroku – ro-
zumiem, że w związku z tą sprawą – że jeden z sę-
dziów zgłosił jakiś pozaproceduralny wniosek. Proszę 
powiedzieć, który to był sędzia i czego ten wniosek 
dotyczył.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje pytanie dotyczy strony 50 sprawozdania – 

„Współdziałanie z sądami”. Tutaj zaprezentowano 
szereg mniej lub bardziej ciekawych spraw, niemniej 
brakuje mi… I chciałbym ewentualnie usłyszeć, dla-
czego nie ma tego w tym sprawozdaniu. Uważam, 
że powinno być. Otóż w 2017 r. wielu sędziów są-
dów powszechnych i Sądu Najwyższego, zresztą 
w różnych składach, wyrażało opinię, że z powodu 
paraliżu Trybunału Konstytucyjnego sądy mają obo-
wiązek same interpretować konstytucję. Chciałbym 
dowiedzieć się, co pani sędzia na ten temat myśli, jak 
również poznać pani opinię na temat tego, dlaczego 
środowisko sędziowskie wyraziło wobec Trybunału 
Konstytucyjnego pod pani przewodnictwem aż takie 
votum nieufności.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
To ostatnie pytanie nie dotyczy informacji.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Zacznę może od pytania w sprawie KRS. To nie 

dotyczy tej informacji rocznej, tak że nie udzielę od-
powiedzi na to pytanie, tym bardziej że sprawa się 
toczy i jest wyznaczony termin.

A jeśli chodzi o jawność, to nie ma takiej sy-
tuacji, żeby ograniczano tę jawność czy dostęp do 
rozpraw. Otóż wszystkie rozprawy i orzeczenia 
w Trybunale Konstytucyjnym są transmitowane. 
Jeśli chodzi o kwestię udziału mediów – mówimy 
o udziale mediów z kamerami i sprzętem nagrywa-
jącym – to zależy to od decyzji prezesa trybunału, 
który konsultuje się z sędziami uczestniczącymi 
w sprawie. Jeśli mówiłam, że wprowadza to chaos, 

cedurami wyboru pierwszego prezesa. Jak państwo 
wiecie, procedury organów kolegialnych powin-
ny zapadać w określony sposób, poprzez podjęcie 
uchwały. Na tym polega funkcjonowanie organów. 
Ja chętnie prześlę panu senatorowi dokumentację 
związaną z procedurą wyboru pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego przed tymi zmianami, przed na-
szym orzeczeniem. Będzie pan mógł zapoznać się ze 
szczegółowym uzasadnieniem. Była to procedura, 
która nie odpowiadała obowiązującym przepisom. 
Tak to wyglądało. Prześlę też te dokumenty, które 
stanowiły podstawę do wydania tego orzeczenia. 
Oczywiście, my dokonaliśmy oceny tej procedury, 
ale nie wywoływało to fizycznie, czyli osobowo, 
skutków prawnych, bo Trybunał Konstytucyjny de-
batuje nad prawem, a nie nad zindywidualizowany-
mi sprawami. To tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
W 2017 r. doszło do niepokojącego zjawiska ogra-

niczenia dostępu mediów do udziału w rozprawach, 
szczególnie tych najbardziej istotnych, np. podczas 
rozpatrywania nowelizacji prawa o zgromadzeniach. 
Pani prezes, jak podają niektóre media, powiedzia-
ła, że media wprowadzają chaos podczas rozpraw, 
a przecież wiadomo, że transparentność, jawność, 
szczególnie w tak ważnych rozprawach, jest wartością 
samą w sobie. Za pełnym dostępem mediów do pracy 
trybunału przemawiają również przepisy konstytucji 
gwarantujące wolność słowa, prawo obywateli do 
informacji publicznej oraz swobodę funkcjonowa-
nia prasy. Chciałbym, aby pani odniosła się do tych 
zarzutów…

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Dobrze.)

…dotyczących ograniczania dostępu mediów do 
uczestnictwa w rozprawach. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(prezes J. Przyłębska) (Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pan już 
zadawał to pytanie, Panie Senatorze.)

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: No, jeśli…)

Tak, ale pani nie odpowiedziała…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: …chodzi o te pełne…)
Pani nie odpowiedziała, dlatego pytam.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: …o ten pełny skład…)
A jeszcze tak z ciekowości…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: …to wyjaśnię.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No ale pan za-

daje drugi raz to samo pytanie.)
Pani nie odpowiedziała, dlatego pytam.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ja odpowiem.)
Chodziło o ten skład… o wyrok…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: W pełnym składzie.)
…w pełnym składzie i w składzie 5 sędziów, o to, 

że tych wyroków było tak mało…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, ale pan 

zadaje drugi raz to samo pytanie.)
…i pani na to pytanie nie odpowiedziała.
A tak z ciekawości jeszcze zapytam panią – bo pani 

mówiła o tych urlopach wypoczynkowych, o tym, że 
rzeczywiście były te zaległości itd. – choć wprawdzie 
to dotyczy 2017 r., czy teraz coś się zmieniło, jeżeli 
chodzi o wykorzystanie urlopów. Czy wszyscy urlopy 
za rok 2017 wykorzystali? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Aleksander Pociej: Ale ja nie dostałem 

odpowiedzi w ogóle.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dotyczącej… Jeśli chodzi o…)
(Senator Aleksander Pociej: W ogóle.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Jeśli chodzi o sądy…)
Ale teraz… Pani…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: …to ja mówiłam o komunikowaniu się…)
Pani Prezes, momencik. Proszę nie odpowiadać 

na luźne pytania, które padają z sali.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze.)
Teraz pan senator Zientarski.
(Senator Leszek Czarnobaj: Byłem przed 

Zientarskim.) 
(Senator Piotr Zientarski: Krótkie…)
Nie, teraz Czarnobaj, przepraszam.

to były to argumenty sędziów. Chciałabym tu się 
odwołać… Jest pełna jawność, jeśli chodzi o po-
stępowania. Nie naruszamy żadnych zasad konsty-
tucyjnych. Mało tego, proszę państwa, chciałabym 
państwu powiedzieć i zwrócić państwa uwagę na 
procedury – ja już nie mówię o innych trybuna-
łach konstytucyjnych w Europie – np. Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sytuacja jest 
taka, że podczas rozprawy przed Trybunałem 
Sprawiedliwości obowiązuje nakaz wyłączenia 
wszelkich urządzeń elektronicznych, telefonów 
komórkowych, tabletów, laptopów i innych. Nie 
ma tam takiej transparentności, jaka jest w trybu-
nale, bo nie ma tam transmisji bezpośredniej. Tak 
że to już jest jakby indywidualna decyzja każdej 
instytucji. Dlatego moja odpowiedź jest taka, że 
jest pełna jawność, można przyglądać się rozprawie 
i że absolutnie nasze rozwiązania nie odbiegają 
od przyjętych rozwiązań, a wręcz moim zdaniem 
poprzez to, że transmisję można oglądać bezpo-
średnio w internecie, jesteśmy, jeśli chodzi o trans-
parentność, lepsi niż np. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o współpracę sądów, to komunikowa-
nie się sądów z Trybunałem Konstytucyjnym następu-
je poprzez pytania prawne, które zadaje sąd. Trybunał 
nie może dokonywać oceny działalności sądu w takim 
obszarze, który jest pozaustawowy i pozakonstytucyj-
ny, i wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, 
również prezes trybunału, tej zasady przestrzegają. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Sędzio, drastycznie spadła liczba wydanych 

wyroków, o co pytałem, w roku 2017. Ta liczba to 
36. Moje dalsze pytanie dotyczy tego – to jest strona 
80, gdyby pani spojrzała na ten wykres na stronie 
80… – że jest 36 wyroków, z tego tylko 2 wyroki 
wydane w pełnym składzie, 4 wyroki wydane w skła-
dzie 5-osobowym, a pozostałe były wydane w tylko 
3-osobowym składzie. Czyli jest drastyczny spadek. 
Liczba sędziów się nie zmienia, jest to taka sama 
liczba. W związku z tym co było przyczyną tego, że 
w porównaniu z poprzednimi latami, szczególnie je-
żeli chodzi o pełen skład, bo to były tylko 2 wyroki… 
Co takiego nagle się zmieniło, że ta liczba wyroków 
jest taka?

I jeszcze jedno pytanie o tych…
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łu. Jeśli takie orzeczenia zapadały, oznaczało to, że 
i sędzia sprawozdawca, i sędziowie w składzie w tych 
akurat tylko 2 sprawach uznali, że powinien zapaść 
wyrok w pełnym składzie. Jeśli chodzi o orzekanie 
w pełnym składzie, składzie 5- i 3-osobowym, to 
wynika to stricte z ustawy. W związku z tym zakres 
przedmiotowy orzekania w konkretnym składzie też 
jakby reguluje ustawa. I dlatego to się zmienia. Taka 
jest moja odpowiedź. Nawiązuję też do wcześniejszej 
odpowiedzi, kiedy mówiłam, że to zależy od sędziów 
i od tego, na jakim etapie znajduje się dana sprawa.

Jeśli chodzi o wpływ spraw… O tym też już mó-
wiłam. On wynika z reagowania społeczeństwa, czy 
to podmiotów, które są uprawnione składać wnioski 
czy skargi konstytucyjne, czy sądów składających 
pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. To 
te podmioty jakby kształtują liczbę i wpływ tych 
spraw. I jak już powiedziałam, są pewne obszary 
orzecznicze, które powodują, że… Bywa, że w kon-
kretnym roku pewne regulacje ustawowe, w odbio-
rze społecznym uznawane za niekonstytucyjne czy 
wzbudzające szczególne emocje, wywołują często 
lawinę spraw. Taki był właśnie rok 2015. Taka jest 
moja odpowiedź.

A jeśli chodzi o kontakt i o komunikowanie się 
trybunału z sądami powszechnymi, to jeszcze raz po-
wtarzam: każdy sąd ma prawo zadać pytanie prawne 
i jeśli ono w formule merytorycznej proceduralnie 
zostanie skierowane do Trybunału Konstytucyjnego, 
to trybunał się tym zajmuje.

A jeśli chodzi o… Bo rozumiem, że to było pytanie 
dotyczące domniemania konstytucyjności. Tak?

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Domniemanie konstytucyjności doktrynalnie 

wynika nie stricte z konkretnego przepisu, ale z ca-
łej konstrukcji prawnej konstytucji. Chodzi o to, że 
przepis, który został wydany zgodnie z procedurą, 
nawet jeśli są zastrzeżenia co do procedury, dopóki 
Trybunał Konstytucyjny… Dopóki organ nie zmieni 
tego przepisu albo Trybunał Konstytucyjny nie uzna 
go za niekonstytucyjny, to ten przepis jest konstytu-
cyjny i obowiązuje. Odsyłam tutaj do publikacji pana 
prof. Marka Zubika. Poświęcił całą książkę właśnie 
tej, powiedzmy, pryncypialnej zasadzie domniemania 
konstytucyjności. I ona występuje w doktrynie, moż-
na by powiedzieć, zarówno prawa kontynentalnego, 
jak i w pewnych obszarach prawa anglosaskiego. Jest 
to trochę inny obszar regulacji prawnych, więc nie 
będę tutaj bezpośrednio do tego odsyłać. A jeśli cho-
dzi o ustawodawstwo i jeśli chodzi o obowiązujące 
prawo kontynentalne, to jest to podobnie doktrynalna 
instytucja.

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem, czy ona ma 
charakter bezwzględny.)

No tak.
(Senator Piotr Zientarski: Pani uważa, że tak?)

(Senator Piotr Zientarski: Aha.)
Bo ja już wykreśliłem pana senatora Czarnobaja, 

a nie zadał pytania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę się zamienić, 

Panie Marszałku.)
Przepraszam bardzo. Pan senator Czarnobaj. 

Sorry.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja mam pytanie dotyczące strony 63. Chodzi mi 

o pani ocenę liczby spraw, które wpływają do trybu-
nału. Od roku 1998 czy 1999 jest to najniższa ilość. 
Z czego wynika tak mała liczba spraw pokazana na 
tym wykresie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
2 pytania.
Pierwsze dotyczy zasady domniemania konsty-

tucyjnego, o której pani mówiła w 2017 r. w różnych 
wywiadach. Pytam… Proszę o wskazanie podstawy 
prawnej, czy konstytucyjnej, czy ustawowej. A jeśli 
to jest zasada doktrynalna, to czy ta zasada ma cha-
rakter bezwzględny?

I drugie pytanie…
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Domniemanie konstytucyjności.)
I drugie pytanie. Czy nie niepokoi pani sytuacja, 

że ze względu na manipulacje składami w 2017 r., 
w wyniku tych manipulacji, co jest wyraźnie stwier-
dzone, podmioty wcześniej składające wnioski o zba-
danie zgodności danej ustawy z konstytucją wycofały 
je, stwierdzając, że nie mają zaufania do rzetelności 
i bezstronności trybunału? To są sytuacje bez prece-
densu. Czy pani takie zachowania podmiotów, które 
wcześniej z pełnym zaufaniem składały wnioski do 
trybunału, nie niepokoją?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Prezes, bardzo proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Odpowiem na pytanie, dlaczego w pełnym skła-

dzie. Odpowiadałam, na czym polega praca trybuna-

(marszałek S. Karczewski)
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jęte w eleganckim towarzystwie i właściwe słowa, 
takich słów nie wolno kierować do nikogo, także 
do tych, którzy uosabiają praworządność w Polsce. 
Czy jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do pana 
Muszyńskiego zostały wyciągnięte przez panią pre-
zes? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani senator Zdrojewska.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja chciałabym, jakby w konsekwencji pytania pana 
marszałka Borusewicza, zapytać: czy mogłaby pani 
nam odpowiedzieć, po co w takim razie pani w czasie 
tej wspomnianej konferencji powiedziała o tym fak-
cie, który się zdarzył? Po co to było? Jeżeli pani nie 
chce nam udzielić żadnej odpowiedzi na ten temat, to 
po co pani o tym powiedziała na konferencji? Czyli 
dała pani do zrozumienia, że jest jakaś sprawa, ale 
pani nikomu o tym nie powie. Kompletnie tego nie 
rozumiemy. I myślę, że społeczeństwo też tego nie 
zrozumiało. Tak że gdyby pani zechciała to wyja-
śnić… To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Myśmy poprzednio… m.in. ja 
zadawałam bardzo dużo pytań, pytaliśmy o trans-
misje, o to wszystko itd. Wysłuchała pani tego, to 
była bardzo długa dyskusja. Mam wrażenie, że… 
Proszę powiedzieć, czy pani chociaż część tych pytań 
uznała za zasadne? Czy pani uwzględniła jakikolwiek 
wniosek czy wątpliwości senatorów? Czy pani się nad 
tym zastanowiła? Czy cokolwiek do pani dotarło, jeśli 
chodzi o nasze pytania?

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, Pani 
Senator, bardzo proszę…)

Ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę kończyć 

pytanie, bo pani już zadaje je minutę i 20 sekund i też 
pani to…)

Przepraszam, Panie Marszałku, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: A nawiązując 

do pytania pana senatora Klicha, też poproszę o umiar 
i stosowne zadawanie pytań…)

Przepraszam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …w stosow-

nym języku. I zwracam pani senator uwagę.)
Czasami nie wszystkie pytania docierają. Dziękuję, 

Panie Marszałku, za zwrócenie uwagi, ale czasami 
nie wszystkie pytania docierają.

Dlatego chciałabym zapytać: dlaczego pani nie 
odpowiedziała na żadne pytanie pani senator Borys-
Damięckiej, które są spisane? A to są pytania zada-
wane przez naszych wyborców.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ale nie dyskutujmy. Nie, nie, proszę pań-
stwa…)

Ale to już nie jest… Możemy rozmawiać, bo to 
już jest dyskusja… Odsyłam do książki pana prof. 
Zubika.

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja znam tę książkę.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Są jeszcze jakieś…
(Rozmowy na sali)
Ale nie prowadzimy rozmowy, tylko zadajemy py-

tania i udzielamy odpowiedzi. No, taka jest formuła, 
znacie ją państwo. To jest ostatni rok kadencji, więc 
wszyscy znamy reguły.

To już wszystkie pytania, tak?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Tak.)
To znaczy odpowiedzi.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Odpowiedzi, tak.)
Pan senator Borusewicz, marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ponieważ odmówiła pani odpowiedzi na moje 

pytanie… A pytałem o pozaproceduralny wniosek, 
który został złożony w związku ze sprawą, o Krajową 
Radę Sądownictwa, pytałem, który sędzia złożył, 
czego wniosek dotyczył. Ponieważ odmówiła pani 
udzielenia odpowiedzi tu i teraz, proszę o odpowiedź 
na piśmie na moje pytania.

(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska: Dobrze.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
W 2017 r. rozstawał się z Trybunałem 

Konstytucyjnym wybitny polski prawnik, prof. 
Stanisław Biernat, który, powiedzmy sobie szcze-
rze, jako wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego był 
uznawany, postrzegany jako jeden z filarów prawo-
rządności w Polsce. Czy pani w jakikolwiek sposób 
zareagowała albo wyciągnęła konsekwencje w związ-
ku z mejlem ujawnionym przez tygodnik „Polityka”, 
w którym to mejlu do prof. Biernata odniósł się pani 
zastępca, używając słów takich jak „histeryzowa-
nie” i „kręcenie”? W tym e-mailu pisał on do prof. 
Biernata: „histeryzuje pan i kręci”. No, to nie są przy-

(prezes J. Przyłębska)
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postępowań w Trybunale Konstytucyjnym. Również 
media uczestniczą… mogą przebywać na sali. I tu-
taj jesteśmy nawet mniej restrykcyjni od Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ media 
mogą korzystać choćby z tabletów, telefonów itd., nie 
ma takiego bezpośredniego zakazu. To tyle. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Wrócę do jawności działania Trybunału 

Konstytucyjnego. Jawność to też prawo do dostępu 
do wydawanych przez trybunał orzeczeń. I to wynika 
wprost z ustawy. Zgodnie z treścią ustawy trybunał 
wydaje zbiór swoich orzeczeń w formie elektronicznej. 
Mimo takiego stanu prawnego w 2017 r., w maju z wy-
szukiwarki, z tego miejsca, gdzie jest zbiór orzeczeń, 
zniknęło orzeczenie, publikacji którego… Prezes Rady 
Ministrów odmówiła publikacji jednego z orzeczeń 
trybunału. I pan sędzia Mariusz Muszyński twierdził, 
że skoro nie weszło ono do systemu prawnego, bo nie 
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma pod-
staw do tego, aby tkwiło w bazie orzecznictwa i kom-
plikowało rzeczywistość prawną. Czy pani się z tym 
poglądem zgodzi, skoro z konstytucji wprost wynika, 
że wyroki trybunału są powszechnie obowiązujące i…

(Głos z sali: Podlegają…)
…nie ma od tego żadnych odstępstw, żadnych 

wyjątków?
(Głos z sali: …bezwzględnej publikacji, nie-

zwłocznej.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, senator Pociej.
(Senator Piotr Zientarski: Bez żadnej oceny.)
(Głos z sali: Panie Pociej!)
(Senator Grażyna Sztark: Aleksander Pociej.)

Senator Aleksander Pociej:
Do protokołu, Pani Prezes, chciałbym zauważyć, 

że uznaję, że nie dostałem wyczerpującej odpowiedzi 
na moje poprzednie pytanie dotyczące współzależno-
ści, współdziałania i opinii sądów powszechnych oraz 
Sądu Najwyższego dotyczącej działania Trybunału 
Konstytucyjnego w tej chwili.

Na stronie 84 jest taki wykres, który pokazuje – 
jako jedyny wykres – bardzo dużą zmianę. Chodzi 
o przekazanie wniosków do merytorycznego rozpo-
znania w wyniku wstępnej kontroli. I wynika z tego, 
że w roku 2017 wzrosła liczba odmów nadania wnio-
skowi dalszego biegu. Chciałbym się dowiedzieć, 
z czego to wynika i jak by pani to skomentowała.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale, Pani Senator, pani prezes odpowiedziała…
(Senator Barbara Zdrojewska: Już skończyłam. 

Dziękuję.)
…bardzo szczegółowo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja zwracam się do 

pani…)
Proszę zapoznać się ze stenogramem. Ja słyszałem 

odpowiedź na to pytanie.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja… To jest nie-

prawda.)
Bardzo…
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Marszałku, 

ja się zwracam do pani prezes.)
Ale już 2 minuty pani zadaje…
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Ja odbieram pani głos. Dziękuję, Pani Senator.
I bardzo proszę panią prezes o udzielenie odpo-

wiedzi.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Proszę państwa, w tej chwili występuję przed 

państwem w związku z przedstawieniem informa-
cji rocznej za rok 2017. Sprawa dotycząca Krajowej 
Rady Sądownictwa, sprawa 12/18, tego nie dotyczy, 
w związku z tym nie będę w tym zakresie udzielać 
odpowiedzi.

Druga sprawa. Jeśli chodzi o korespondencję pana 
prezesa Biernata z panem prezesem Muszyńskim, to 
też nie jest to zakres informacji rocznej. Ta sprawa nie 
była związana z prowadzoną działalnością orzeczni-
czą. Kwestie związane z wyciąganiem konsekwencji, 
jak pan to nazwał kolokwialnie, przez prezesa trybu-
nału, przez prezesa Sądu Najwyższego czy prezesów 
sądów są regulowane stricte obowiązującymi prze-
pisami w zakresie postępowania dyscyplinarnego. 
W tym obszarze żadnego wniosku z żadnej strony nie 
było, w związku z tym tą sprawą trybunał w ogóle się 
nie zajmował. Nie zajmuje się też tym prezes, tylko 
wyznaczony czy wylosowany skład dyscyplinarny. 
Takiej sytuacji nie było.

Jeśli chodzi o pytania zadawane na poprzednim 
wysłuchaniu, to na wszystkie pytania udzieliliśmy od-
powiedzi, również pisemnej. Ale chciałabym państwu 
powiedzieć, że oczywiście uwzględniam wszystkie 
uwagi. I jeszcze raz powtórzę: nie ma czegoś takiego, 
że byłaby jakaś niejawność czy tajność postępowania 
przed trybunałem. Powiedziałam już wcześniej i jesz-
cze raz podkreślę: w żaden sposób nie odbiegamy 
standardami od standardów panujących we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. Uważam wręcz, że je-
steśmy jeszcze bardziej transparentni. Każdy ma pra-
wo i ma możliwość zapoznawania się z przebiegiem 
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a prawo, wolność do osądzania, wolność do… Jak 
kojarzy się pani wolność? Z konstytucją? Jak…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani Senator, ja uchylam to pytanie, bo to pytanie 
absolutnie nie dotyczy przedmiotowej sprawy.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: To dotyczy 2017 r.)
Nie dotyczy tej sprawy. Nie dotyczy. I bardzo pro-

szę nie zadawać takich pytań. Nie będziemy tutaj 
wzajemnie zadawać sobie pytań o definicje.

Bardzo dziękuję.
I następna osoba, pan senator Czarnobaj. Bardzo 

proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, ja jeszcze raz zadaję to samo 
pytanie, bo nie otrzymałem odpowiedzi. W związku 
z tym jeszcze raz. Ze strony 63…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja słyszałem 
odpowiedź, Panie Senatorze.)

Ale ja nie słyszałem. To może…

Marszałek Stanisław Karczewski:
To proszę w stenogramie przeczytać. No, napraw-

dę, nie będziemy zadawali tych samych pytań drugi 
raz.

(Senator Leszek Czarnobaj: To ja…)
No, nie, ja się nie zgadzam.
Pan senator Borusewicz, bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja…)
No, to samo pytanie chce pan zadać? I jeszcze pan 

mówi, że to samo?
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja nie dostałem 

odpowiedzi, Panie Marszałku.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Była odpowiedź.)
To proszę przeczytać w stenogramie. Ja słyszałem 

odpowiedź.
Jeśli pani prezes chce coś dopowiedzieć w tej 

sprawie… No, ale państwo oceniacie, czy jest wy-
starczająca…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie oceniam, bo nie 
dostałem odpowiedzi.)

Pan senator Pociej przed chwilką powiedział, że 
uzyskał niewystarczającą odpowiedź. To jest ocena 
pana senatora. Każdy odpowiada tak, jak…

(Senator Leszek Czarnobaj: Jak umie.)
Jak uważa za stosowne, Panie Senatorze. Bardzo 

proszę bez tych złośliwości. Bo naprawdę, to nie jest 
Izba do takich złośliwości. Dobrze?

Kto teraz?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Dobrze.
Jeśli chodzi o bazę orzeczeń, to wszystkie orze-

czenia, które… Jeszcze powiem tak: orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego jest powszechnie obo-
wiązujące od momentu, kiedy zostanie opublikowane. 
I z tego wynikała taka decyzja, że dopóki dane orze-
czenie nie będzie opublikowane, to ono w tej bazie 
orzeczeń, wszystkich orzeczeń, które zostały opubli-
kowane, nie będzie funkcjonowało. Tak to wygląda. 
A dostęp do tego orzeczenia każdy mógł mieć, nie 
było tak, że te orzeczenia zniknęły w ogóle. To jest 
jedna sprawa.

Jeśli chodzi o kwestię związaną z tym wykresem, 
z przekazaniem do merytorycznego rozpoznania, to 
odsyłam do tych konkretnych orzeczeń. Ale wygląda 
to tak, że to jest decyzja składów sędziowskich, to 
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w każdej in-
dywidualnej sprawie orzekają i decydują, czy sprawa 
spełnia wymogi, wymogi merytoryczne do tego, aby 
pochylić się nad nią w procedurze już takiej stricte 
orzeczniczej, merytorycznej. I jeśli sędziowie uwa-
żają, że taka skarga np. nie spełnia tych warunków, 
no to odmawiają nadania dalszego biegu. Tak że to 
jest indywidualizowane orzeczenie każdego ze skła-
dów. I dlatego trudno generalizować. Mogą być róż-
ne powody, dla których Trybunał Konstytucyjny nie 
uznał… I, jak mówię, to nie prezes trybunału o tym 
decyduje, tylko skład orzekający. I każda sprawa jest 
na tyle indywidualna, że żadnych generalizacji w tym 
obszarze nie należy po prostu, moim zdaniem, robić. 
To tyle.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Chciałabym zadać pytanie. Mieliśmy zaszczyt 

gościć tutaj, w Senacie, wielu prezesów Trybunału 
Konstytucyjnego. A dzisiaj mamy sprawozdanie za 
2017 r., kiedy została pani Człowiekiem Wolności. 
Chciałabym zapytać – m.in. ze względu na działal-
ność trybunału w 2017 r. – o to, czym dla pani jest 
wolność. Jak pani odebrała to, że właśnie pani została 
laureatką tego tytułu? Proszę powiedzieć: wolność 
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(senator L. Czarnobaj) No, niestety nie… Ja właśnie w tym duchu chcia-
łam zabrać głos, ale zrezygnuję, bo taką samą odpo-
wiedź czy reprymendę otrzymam. W związku z tym 
chciałabym się zwrócić do pani, żeby może na piśmie 
udzieliła pani odpowiedzi na pytanie, jaki jest za-
kres obowiązków pani zastępcy, pana Muszyńskiego. 
Gdybym mogła to otrzymać na piśmie… Dziękuję 
bardzo.

(Głos z sali: W którym roku…)
(Głos z sali: W 2017 r.)
Tak, w 2017 r.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy otrzyma pani… Tak, Pani Prezes? Bo ja mu-

szę to wpisać.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Tak, udzielę odpowiedzi.)
Zostanie udzielona odpowiedź pisemna.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dobrze. Otrzyma pani, udzielimy od-
powiedzi.)

Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Chciałbym zapytać panią o problematykę zwią-

zaną z zaufaniem do Trybunału Konstytucyjnego 
w kontekście wizyt wielu ważnych polityków obo-
zu rządzącego. W 2017 r. w siedzibie Trybunału 
Konstytucyjnego według ustaleń mediów w trybu-
nale gościli m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro, wiceminister Marcin Warchoł, minister, koor-
dynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, poseł 
większości parlamentarnej Arkadiusz Mularczyk. 
Czy nie uważa pani, że częste wizyty polityków 
w trybunale mogą u przeciętnego obserwatora życia 
politycznego wpływać na jego pogląd co do nieza-
leżności tego organu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, zadawajmy… Panie Senatorze, 

bardzo gorąco do państwa apeluję, abyście zadawali 
pytania dotyczące informacji…

(Senator Sławomir Rybicki: Ale ta kwestia była 
przedmiotem…)

…a nie wizyt i doniesień medialnych. My nie bę-
dziemy rozmawiać w tej chwili…

(Senator Sławomir Rybicki: Ta kwestia była przed-
miotem bardzo wielu rozważań różnych ważnych 
teoretyków, konstytucjonalistów czy…)

(Głos z sali: Jakie to były wizyty?)
(Senator Sławomir Rybicki: W roku sprawozdaw-

czym.)

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 
Czarnobaj, później marszałek Borusewicz…)

Właściwie wszyscy już…
(Głos z sali: Ja się zgłaszałem.)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: …senator 

Sztark…)
Pan senator… Aha, tak, jeszcze pani senator 

Sztark. Tak. Pan marszałek Borusewicz, później pani 
senator Sztark.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: I senator 
Rybicki teraz się dopisał.)

To później. To weźmy następną kartkę, bo będzie 
bałagan.

Senator Bogdan Borusewicz:
Na pytania dotyczące bieżącej działalności trybu-

nału nie chce pani odpowiadać, ponieważ sprawoz-
danie dotyczy 2017 r. i jest procedowane w 2019 r. 
W 2020 r. będzie procedowane sprawozdanie z 2018 r., 
więc sprawozdanie za bieżący okres będzie zapewne 
w 2021 r. Czy wtedy pani będzie chciała odpowiadać 
na te pytania dotyczące bieżącej, obecnej działalności 
trybunału? Mam nadzieję, że tak.

I, Panie Marszałku, czy pan uważa, że pan teraz 
obiektywnie prowadzi obrady?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak.) (Oklaski)
Ja się obawiam, że nie. Nie dość, że ja miałem 

prowadzić te obrady…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo obiektywnie.
Minęła minuta. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie odpowiem…
(Senator Bogdan Borusewicz: …i pan nie dopuścił 

mnie do prowadzenia… Ja to rozumiem. Rozumiem, 
że według pana akurat w tej części, dotyczącej 
Trybunału Konstytucyjnego, powinien prowadzić…)

Panie Marszałku, ja sobie przypomniałem mo-
ment, kiedy pan kiedyś prowadził obrady…

(Senator Bogdan Borusewicz: To jest po pierwsze. 
A po drugie…)

…i chciałbym jednak prowadzić te obrady.
(Senator Bogdan Borusewicz: …chcę panu po-

wiedzieć, że pani sędzia sobie doskonale da radę. Nie 
musi pan jej uzupełniać.)

Bardzo dobrze sobie daje radę, Panie Senatorze.
Bardzo dziękuję za pytanie.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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dowanie mniej, można powiedzieć, że o połowę mniej 
niż w latach poprzednich, wydaje mniej wyroków, 
mówiła pani o sprawach urlopów, o tym, że te sprawy 
też zostały załatwione… Stąd pytanie: jak wyglądają 
koszty funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego 
w porównaniu z kosztami w 2017 r.? Ewentualnie 
jeszcze takie: czy pani ma wiadomości z innych try-
bunałów konstytucyjnych, jeśli chodzi o koszty? Jak 
to w porównaniu wygląda u nas, w Polsce? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo, choć pytanie naprawdę 

nie dotyczy informacji, Panie Senatorze. No, proszę 
odsłuchać swoje pytanie i powiedzieć, w jakim za-
kresie dotyczy informacji.

Bardzo proszę, Pani Prezes.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania trybunału, 

to one nie wzrastają. Wynikają one, jeśli chodzi np. 
o wzrost wynagrodzeń, stricte z przepisów. Koszty 
w żaden sposób nie wzrosły.

I ja nie zgodzę się z panem senatorem, że trybu-
nał działa gorzej. Jeszcze raz powtarzam: z infor-
macji rocznej jednoznacznie wynika, że Trybunał 
Konstytucyjny wypełniał wszystkie swoje konsty-
tucyjne obowiązki. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ostatnie pytanie, pan senator Czerwiński, a za 

chwilkę ogłoszę przerwę do godziny 13.30.
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes!
Ja zadałem sobie trud policzenia, ile mniej więcej 

zostało wydanych wyroków i postanowień o umorze-
niu w stosunku do daty wpłynięcia sprawy. Z tego, co 
tu czytamy, wynika, że ok. 2/3 to są sprawy, mówię 
o roku 2017, z lat 2013, 2014 i 2015, czyli, nazwijmy 
to, poprzedników. Jak pani to skomentuje? Dlaczego 
tych spraw jest aż tak dużo? Co robili pani poprzed-
nicy, przepraszam, za co brali pieniądze?

(Poruszenie na sali)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Nie chciałabym…)
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Proszę zobaczyć, jak…)
(Senator Aleksander Pociej: My czekamy na taką 

samą reakcję…)

Panie Senatorze, dobrze. Ja chcę tylko…
(Senator Sławomir Rybicki: W jakim celu odby-

wały się te wizyty?)
Dobrze. Minuta minęła. Dziękuję bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Czy nie wpływają 

one na obraz trybunału jako instytucji zależnej od 
polityków?)

Dziękuję bardzo.
Pani Sędzio, Pani Prezes, może pani odpowie-

dzieć, chociaż moim zdaniem absolutnie nie jest to 
wskazane.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Dobrze. Mogę teraz?
Ja od razu może ad vocem, od razu na to odpo-

wiem.
Pan mówi o politykach. Osoby, które pan wymie-

nił, to są konstytucyjne organy państwa. W związku 
z tym ja to w tych kategoriach w przypadku tych 
wizyt, jeśli one były… To nie dotyczy informacji 
rocznej. W każdym razie jeśli pytania zadawane były 
bezpośrednio trybunałowi, to na pewno udzielaliśmy 
odpowiedzi. Tak że to tyle, jeśli o to chodzi.

Na wszystkie pytania, które zostały zadane z proś-
bą o to, abyśmy udzielili, abym udzieliła odpowiedzi 
na piśmie, oczywiście odpowiedzi na piśmie udzielę. 
I to tyle.

(Senator Sławomir Rybicki: Poproszę też na pi-
śmie…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy już nie ma więcej pytań?
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Tak.
Chciałbym dopytać o koszty finansowania 

Trybunału Konstytucyjnego. Skoro z tych danych sta-
tystycznych wynika, że o połowę zmniejszyła się licz-
ba spraw kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, 
liczba wyroków drastycznie spadła, liczba orzeczeń 
drastycznie spadła w porównaniu z innymi latami, 
to chciałbym się dowiedzieć, czy na podstawie tych 
wyników z 2017 r., jeżeli chodzi o koszty funkcjono-
wania Trybunału Konstytucyjnego – ja nie pamiętam, 
jak było w odniesieniu do roku 2018 czy roku 2019, 
przepraszam, ale w tej chwili tego nie sprawdzę – 
wystąpiła pani może o ich zmniejszenie. Oczywiście 
w związku z tym, że trybunał jednak pracuje zdecy-

(marszałek S. Karczewski)
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Informuję państwa, że pani prezes Trybunału 
Konstytucyjnego będzie obecna na posiedzeniu 
Senatu do godziny 14.30.

Powracamy do zadawania pytań pani prezes.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie?
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Prezes, w kwietniu 2017 r. Sąd Okręgowy 

w Warszawie zwrócił się do Trybunału 
Konstytucyjnego z zapytaniem w sprawie wartości 
konstytucyjnych, tego, co jest większą wartością 
konstytucyjną, czy to jest prawo rodzin osób eks-
humowanych do prywatności i możliwość zaskarża-
nia arbitralnej decyzji prokuratury o ekshumacjach 
wbrew woli rodziny, czy wartości zapisane w kon-
stytucji, czyli prawo do prywatności… W tej sprawie 
Trybunał Konstytucyjny jeszcze nie określił swojego 
stanowiska. Nawet nie wiadomo, czy jest znany ter-
min rozprawy. Ekshumacje się odbyły wbrew woli 
rodzin. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwier-
dził, że odbyły się one z naruszeniem praw człowie-
ka i polskiego prawa, a Trybunał Konstytucyjny do 
tej pory nie zajął jeszcze stanowiska. Czy może mi 
pani odpowiedzieć, czy takie stanowisko Trybunał 
Konstytucyjny zajmie? A jeżeli tak, to kiedy? 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Pani Prezes, bardzo proszę.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Jeśli pan pozwoli, Panie Senatorze, odpowiem panu 

na to pytanie po przybyciu do trybunału. Zobaczę, co 
się dzieje, jakie były podejmowane czynności w tej 
sprawie, i poinformuję o tym ze szczegółami. Dobrze?

(Senator Sławomir Rybicki: Proszę bardzo.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania do pani prezes?
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, ja 

bym poprosił, żeby w protokole było napisane, że…)
Ja to przeczytam, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: …będę oczekiwać 

odpowiedzi od pani prezes.)
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Ja przejrzę cały stenogram, tak jak w ze-
szłym roku, i dostaniecie państwo te odpowiedzi. 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Takie samo pytanie, tylko w drugą stronę.
Proszę państwa, nikt nie śmiał się z państwa pytań.
(Głos z sali: Jeśli tak będziemy…)
Nie, nie, proszę państwa, nikt nie śmiał się z pań-

stwa pytań.
(Senator Barbara Zdrojewska: Jest różnica…)
To też o czymś świadczy. Zachowujcie się państwo 

w należyty sposób.
Proszę bardzo.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
Julia Przyłębska:
Nie będę się odnosić do komentarza.
Jeszcze raz powtarzam: orzeczenia były załatwia-

ne sukcesywnie, również z lat poprzednich. Sytuacja 
wygląda tak, że Trybunał Konstytucyjny, wszystkie 
Trybunały Konstytucyjne w całym okresie swojej 
działalności wykonywały swoje konstytucyjne obo-
wiązki orzecznicze. Trybunał Konstytucyjny w orze-
kaniu jest niezawisły. To od składu orzekającego zale-
ży, kiedy on orzeknie, i to skład orzekający podejmuje 
decyzję, że sprawa dojrzała do wydania wyroku, 
postanowienia lub załatwienia w innej formie prze-
widzianej prawem. Dlatego jeszcze raz powtarzam: 
skoro sędziowie w ten sposób rozstrzygali, to znaczy, 
że wynikało to z ich niezawisłej, niezależnej decyzji. 
To jest moja odpowiedź. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dziękuję bardzo.)
Czy będą jeszcze jakieś pytania? Pytam, bo mu-

simy wiedzieć. Czy państwo już zakończyliście za-
dawanie pytań?

(Senator Leszek Czarnobaj: Przerwa.)
(Rozmowy na sali)
Nie, po prostu pytam.
(Senator Sławomir Rybicki: Jeszcze mamy py-

tania.)
Będą jeszcze jakieś pytania, Pani Prezes.
Tak że ogłaszam przerwę do godziny 13.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01 do 
godziny 13 minut 33)

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

stego porządku obrad: informacja o istotnych pro-
blemach wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku.
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(marszałek S. Karczewski) Czego w tej informacji nie ma? Ja już postawiłem 
pytanie, dlaczego w tej informacji, którą otrzymali-
śmy, nie ma wprost zacytowanego zdania odrębne-
go czy też listu pięciorga sędziów trybunału, którzy 
wprost odnieśli się do materiału, który dzisiaj był 
czy nadal jest przedmiotem naszych rozważań. To 
jest list sędziów trybunału: Leona Kieresa, Piotra 
Pszczółkowskiego, Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, 
Stanisława Rymara i Piotra Tulei. To jest dość ob-
szerny list. Ja zacytuję tylko 2 fragmenty, które, jak 
myślę, obrazują stosunek znacznej części sędziów 
trybunału do jego funkcjonowania. Cytuję: „Na 
dzień 1 lutego 2017 r. zostało zwołane Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów TK. Przedmiotem obrad miało być 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego Andrzeja 
Wróbla. Wbrew art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopa-
da 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym – Dziennik Ustaw… 
– ani o terminie, ani o porządku posiedzenia nie zo-
stali poinformowani wiceprezes TK Stanisław Biernat 
oraz sędziowie Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek 
Zubik. Obowiązkiem prezesa trybunału, wynika-
jącym z art. 7 ust. 3 ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
jest zawiadomienie sędziów trybunału o porządku 
i terminie posiedzenia. Z obowiązku tego nie zwalnia 
prezesa okoliczność korzystania przez sędziego ze 
zwolnienia od pracy czy urlopu wypoczynkowego”. 
W tym liście sędziów jest opisanych bardzo wiele ta-
kich przypadków, które składają się na tenże właśnie 
obraz ignorowania, wykluczania, pomijania sędziów 
w wielu działaniach orzeczniczych trybunału. Nie 
będę się już wgłębiał w ten list, bo on jest dostępny. 
Oczywiście nie jest dostępny w informacji pani pre-
zes, ale jest dostępny w różnych innych publikatorach.

Bardzo interesujące jest – i do niego się odwołam – 
opracowanie, które wydała Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka. Przeanalizowawszy sprawozdanie pani 
prezes z działalności Trybunału Konstytucyjnego 
w 2017 r, znajduję tu bardzo wiele interesujących ana-
liz. Ja tylko do niektórych się odwołam. No, z tym 
naczelnym pytaniem o legalność powołania pani 
prezes… Oczywiście na to pytanie nikt wprost nie 
odpowie. Pewnie odpowiedzi w tej sprawie mógłby 
udzielić Trybunał Stanu, który badałby kwestię ewen-
tualnej odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta 
Rzeczypospolitej za powołanie pani prezes, mimo 
braku stosownej uchwały Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów TK.

Kolejny aspekt, który trzeba poruszyć, analizując 
rok 2017 jako okres pracy trybunału, to jest margina-
lizacja wiceprezesa trybunału, sędziego Stanisława 
Biernata. To jest szczególny przypadek – myślę, że on 
będzie analizowany przez wielu analityków i prawni-
ków w przyszłości – a zarazem było to oddanie kom-
petencji, właściwie bez umocowania ustawowego, 

Na pewno dostanie pan odpowiedź w pierwszej ko-
lejności.)

(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję bardzo.)
Zresztą z tego, co widzę, wynika, że współpra-

cownicy pani prezes to zapisują.
Pani Prezes, bardzo serdecznie dziękuję.
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, 

pani Julia Przyłębska, zobowiązała się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pana 
senatora Sławomira Rybickiego – 2, panią senator 
Annę Sztark – 1, pana senatora Bogdana Klicha – 2, 
pana senatora Piotra Zientarskiego – 1, pana senatora 
Leszka Czarnobaja – 1, no i pana marszałka Bogdana 
Borusewicza – 1.

Otwieram dyskusję.
Pierwszy zapisał się pan Bogdan Klich, ale go tu 

nie widzę. Następny w kolejności jest pan senator 
Sławomir Rybicki.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji 

pani prezes o działalności Trybunału Konstytucyjnego 
w 2017 r. Oczywiście zasadne jest pytanie, dlaczego to 
sprawozdanie jest składane tak późno, dlaczego dopie-
ro w roku 2019 debatujemy nad tym sprawozdaniem.

Pytań jest oczywiście więcej. Pani prezes podczas 
gali tygodnika „Sieci”, otrzymała tytuł Człowieka 
Wolności. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes całego 
obozu politycznego sprawującego władzę, wypowie-
dział takie oto słowa, że Trybunał Konstytucyjny 
pracuje tak, jak powinien. Jak te słowa interpreto-
wać? Ja je interpretuję, podobnie jak bardzo wielu 
Polaków, w ten sposób, że to jest wyraz uznania dla 
trybunału, który pracuje zgodnie z oczekiwaniami 
i wypełnia postawione przed nim zadanie. To jest 
moja interpretacja, ale myślę, że pod nią podpisałoby 
się bardzo wielu Polaków.

Niestety trybunał i w 2017 r., i w okresie później-
szym był instytucją bezużyteczną z punktu widzenia 
ochrony konstytucyjnych praw człowieka i obywate-
la. Trybunał nie spełnia swojej konstytucyjnej funkcji, 
niestety. Wskutek wielu konfliktów, ale też wskutek 
wielu własnych działań czy zaniechań, stracił on po 
prostu autorytet. I to jest fakt, nad którym trzeba 
ubolewać, bo jest on niezwykle ważną instytucją, 
która powinna gwarantować obywatelom poczucie 
wolności i sprawiedliwości, a także dawać im świado-
mość, że na straży ich praw stoi niezależna instytucja.
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(senator S. Rybicki) Niezrozumiałe jest, dlaczego w 2017 r. obciąże-
nie poszczególnych sędziów orzekających rozkła-
dało się tak niejednolicie. Podczas gdy sędzia Piotr 
Pszczółkowski wziął udział w rozpatrywaniu 47 
spraw, z czego w przypadku 14 był sprawozdawcą, 
sędzia Marek Zubik nie wziął udziału w wydawaniu 
żadnego orzeczenia. Czy tak mało spraw jest w try-
bunale, tak mało jest pracy, że nie ma potrzeby wy-
korzystywać kompetencji wybitnego sędziego, jakim 
jest sędzia Marek Zubik?

Nie będę szerzej rozwodzić się nad zaufaniem do 
trybunału, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa, 
ciągnąca się w przestrzeni i w czasie i wymaga ona 
też odrębnego potraktowania. Chociaż pojawiło się 
moje pytanie, dlaczego trybunał odwiedzają politycy, 
którzy pełnią ważne, istotne funkcje konstytucyjne, 
i czy aby na pewno informacja o takich wizytach 
przyczynia się do wzrostu zaufania do trybunału, czy 
nie. Śmiem wątpić.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale regula-

minowy czas 10 minut…
(Senator Sławomir Rybicki: To wobec tego ja do-

kończę w dodatkowym czasie.)
To bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski. Proszę uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, że jako, no, już chyba do-

świadczony senator podchodzę dzisiaj do tej mów-
nicy z bijącym sercem, Panie Marszałku. Bo byłem 
przyzwyczajony do prawdziwej atencji wobec Sądu 
Najwyższego. Byłem dumny z tego, że jako…

(Senator Leszek Czarnobaj: Trybunału.)
Przepraszam, Trybunału Konstytucyjnego.
Byłem dumny z tego, że gdy byłem prawie 2 

poprzednie kadencje przewodniczącym Komisji 
Ustawodawczej, zlikwidowaliśmy wielkie za-
ległości w wykonywaniu orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, że ta Izba… Zresztą konstytu-
cjonaliści na wielu poważnych konferencjach, m.in. 
takich, które odbyły się w Sejmie, uznali, że Senat 
jest potrzebny, niektórzy konstytucjonaliści zmieni-
li zdanie w kwestii potrzeby istnienia drugiej izby, 
doceniając właśnie m.in. tę rolę Senatu w realizacji 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ta rola była 
podkreślana na bardzo uroczystych zgromadzeniach 
Trybunału Konstytucyjnego z udziałem prezydenta 
i wielu wybitnych osób świata prawniczego, kon-
stytucjonalistów, a także byłych sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego. To były wielkie wydarzenia. 

sędziemu, którego będę nazywał konsekwentnie du-
blerem, czyli sędziemu Mariuszowi Muszyńskiemu, 
którego pani prezes wyposażyła w bardzo daleko idą-
ce uprawnienia, przy czym te uprawnienia wynikają 
niejasno z jakiegoś oparcia ustawowego.

Ogólnie tylko powiem o jednej z najważniejszych 
kwestii, czyli o powołaniu na wakujące miejsca sę-
dziów, których według wielu prawników powołano 
niezgodnie z konstytucją, czyli chodzi o powołanie 
w miejsce dublerów kolejnych dublerów. Chodzi też 
o zawieszenie 3 sędziów w orzekaniu nad ważnymi 
rozstrzygnięciami. Jest też choćby sprawa z wniosku 
prokuratora generalnego o zbadanie zgodności z kon-
stytucją uchwały Sejmu RP o wyborze 3 członków 
Krajowej Rady Sądownictwa. Wskutek tego wnio-
sku prokuratora generalnego odsunięto od orzekania 
sędziów Zubika, Tuleję i Rymara. To rzecz bez ko-
mentarza. Myślę, że to jest po prostu kolejny przejaw 
instrumentalnego traktowania swoich kompetencji 
jako prezesa trybunału.

Chyba należy też odnieść się do spraw kadrowych. 
Pomijam tu kwestię ustawy, która dała narzędzia do 
zwalniania pracowników. Ta kwestia jest, jak myślę, 
warta odrębnej analizy w kontekście konstytucji i pra-
wa pracy. Ale chciałbym się odnieść do stanu, który 
warto porównać z poprzednim. Na dzień 31 grudnia 
2015 r. w trybunale pracowały 34 osoby dysponu-
jące stopniem naukowym doktora nauk prawnych. 
W grudniu 2017 r. takim tytułem dysponowało jedy-
nie 17 osób. Czy to może wpływać na jakość pracy 
trybunału? Myślę, że teoretycznie może, bo to jest 
rażąca różnica w porównaniu roku do roku, jeśli cho-
dzi o ludzi, którzy pracują w trybunale i mają tak 
wysokie kompetencje.

Oczywiście pojawia się cała wielka liczba pytań 
o orzecznictwo. Brakuje czasu, żeby się tym wszyst-
kim dokładnie zająć i stawiać pytania dodatkowe.

Już podczas zadawania pytań pojawiały się te 
porównania statystyczne. No, one nie są na korzyść 
obecnego Trybunału Konstytucyjnego zarówno w za-
kresie liczby spraw orzekanych, jak i… Np. w przy-
padku połowy, 18 na 36, wyroków trybunału w skła-
dzie były osoby, które zostały wybrane na miejsca 
już obsadzone, czyli orzekali sędziowie, którzy mają, 
w opinii wielu obserwatorów życia politycznego, 
status sędziów dublerów. Taki stan rzeczy przecież 
implikuje określone skutki prawne w przyszłości, 
włącznie z uznaniem wydanego orzeczenia za np. 
wyrok nieistniejący, a więc czynność procesową po-
zbawioną znaczenia prawnego. Nie mam wątpliwości, 
że w przyszłości wszystkie te wyroki, w których wy-
dawaniu brali udział tzw. sędziowie dublerzy, będą 
kwestionowane przez zainteresowanych lub mających 
interes prawny w tym.
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(senator P. Zientarski) decydującego o wymiarze sprawiedliwości w Polsce, 
o tym, czy jesteśmy państwem praworządnym, czy 
nie, o prokuraturze… Nie można było w wyniku tych 
działań… A byli to, jak mówię, nie tylko politycy, ale 
i rzecznik praw obywatelskich. I cofnęli się, bo powsta-
ła sytuacja prawna taka, że było kilka zmian, jeszcze 
w ramach tej piątki były zmiany i ostatecznie miał 
orzekać dubler. No, nie politycy mówią, że orzecze-
nie jest nieważne, mówią to konstytucjonaliści. Tego 
nie mówią politycy, że orzeczenie jest dotknięte wadą 
nieważności. No niestety, to nie są kwestie wyssane 
z palca. To nie jest opacznie interpretowana statystyka. 
Jak to pani mówi, znakomicie jest. Porównuje pani 
nas do tego, co jest w Europie. Ale ja przypomnę, że 
twarz reform, pan Piotrowicz, uzasadniając zmiany 
w trybunale, mówił, że tamten trybunał nie robił nic, 
że to są lenie, że trzeba wreszcie zabrać się za robotę. 
I co się okazuje? Że nie ma nawet połowy tego, co było 
za czasów tamtego trybunału. No, takie po prostu są 
fakty. Takie są fakty. Dlatego też te wszystkie kwestie, 
o których mówił pan senator Rybicki, jak zablokowanie 
3 sędziów wobec takich proporcji, jakie są…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czas.)
No, to są rzeczy, które nie mieszczą się w głowie 

normalnemu studentowi prawa konstytucyjnego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, 10 minut już minęło.)
Dlatego też oceniamy to sprawozdanie i rolę, jaką 

odegrał Trybunał Konstytucyjny w 2007 r., jako ciem-
ną…

(Marszałek Stanisław Karczewski: 2017 r.)
…kartę historii polskiej praworządności. Dziękuję 

bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej, bardzo proszę. 10 

minut.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym powiedzieć 2 słowa o pro-

cedurze postępowania przed Senatem. Chciałbym 
pogratulować pani tego, że można było przełożyć coś, 
co miało się zdarzyć – i zwykle tak się to działo – na 
ostatnim posiedzeniu. Pierwszy raz, jak pamiętam, 
można było to przełożyć. I spóźniła się dzisiaj pani 
prezes 4 minuty na spotkanie z nami.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, nie. 
To ja się spóźniłem.)

Pani prezes weszła 4 minuty po czasie. I tak pani 
prezes potraktowała całą tę Izbę, czego najdobitniej-
szym przykładem jest to, co dostaliśmy jako sprawoz-
danie. Również tryb dyskusji zarezerwowany dla pani 

Niestety, ten etos trybunału legł w gruzach. Ja nie 
zwykłem – i tu są chyba świadkowie, jest marsza-
łek – atakować ad personam, atakować osób. Raczej 
lubiłem, bo uważam, że to jest obowiązek poważ-
nego parlamentarzysty, a za takiego chcę uchodzić, 
mówić do rzeczy i mówić na temat materii sprawy. 
No ale naprawdę trudno zrozumieć pani… Ja gratu-
luję pani jednej rzeczy, znakomitego samopoczucia. 
Pani uważa – pytałem o to rok temu – że pani jest 
prawnikiem wyróżniającym się wiedzą prawniczą 
zgodnie z wymogami. Znam historię trybunału, nie 
wszyscy jego prezesi byli naukowcami. Niektórzy 
nie mieli tytułów naukowych, ale rzeczywiście za 
wiedzę prawniczą byli w swoim środowisku bardzo 
wysoko oceniani, czego – przyznaję z bólem serca – 
niestety nie można powiedzieć o pani. Wiemy, jaka 
była opinia środowiska sędziowskiego, z którego pani 
się wywodzi. Ale abstrahując od tej kwestii, która też 
jest bardzo zasadnicza…

Właściwie pod wszystkimi słowami, które przy-
toczył przed chwilą mój przedmówca, pan senator 
Rybicki, ja się oburącz podpisuję. Pan senator bardzo 
dokładnie wyłuskał uzasadnienie tezy, którą przed-
stawiłem, tezy, że etos trybunału legł w gruzach. 
Nieprzypadkowo obywatele gromadzili się właśnie 
przed trybunałem, i wcześniej, i później.

Bez precedensu były sytuacje, które w wyniku 
zdarzeń z 2017 r. doprowadziły nas, grupę senatorów, 
których miałem zaszczyt reprezentować w bardzo 
podstawowej sprawie, jaką był wniosek o zbadanie 
zgodności z konstytucją ustawy o prokuraturze i po-
zycji prokuratora generalnego, który notabene jako 
zainteresowana osoba był częstym gościem w try-
bunale, niekoniecznie z okazji jakichś rocznic czy 
oficjalnego zgromadzenia trybunału, tylko właśnie 
jako osoba zainteresowana… Wniosek leżał od 2016 r. 
Jak stwierdzili konstytucjonaliści – mam zaszczyt być 
w tym gronie – zarządzenie pani prezes z 25 stycz-
nia 2017 r. zostało wydane bez wskazania podstawy 
prawnej. To również stwierdził rzecznik praw oby-
watelskich. Zamiast wyznaczenia pełnego składu, 
wyznaczyła pani skład 5-osobowy. Dzisiaj pytałem, 
jaka była podstawa prawna, ponieważ na początku, 
w swoim zagajeniu powiedziała pani, że chełpi się 
pani tym, że postanowienia, orzeczenia, zarządzenia 
są tak świetnie uzasadniane. No, nie są uzasadniane. 
I niestety gros, duża część orzeczeń to są orzecze-
nia o umorzeniu postępowania, m.in. o umorzeniu 
w przypadku naszego wniosku i wniosku rzecznika 
praw obywatelskich. Tam chodziło o cofnięcie wnio-
sku z uwagi na manipulację składem.

Proszę państwa, takiej sytuacji jeszcze nie było 
w historii trybunału, żeby podmioty uprawnione kon-
stytucyjnie, które chcą domagać się kontroli organu 
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(senator A. Pociej) Na stronie 58 pisze pani o współpracy międzyna-
rodowej. Pani Prezes, w stosunku do aktywności pani 
poprzedników, którzy byli dla całej Europy autoryte-
tami – na pracy polskiego Trybunału Konstytucyjnego 
wzorowały się trybunały europejskie w swoich roz-
wiązaniach – to jest śmiech. Wyjechał 4 razy pan 
sędzia Morawski, raz asystentka sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego, a w grudniu, jak czytamy, pani pre-
zes Przyłębska wzięła udział w wykładzie… Gdzie? 
A przypadkowo w Niemczech, we Frankfurcie nad 
Menem. Rozumiem, że po drodze…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: Chciałbym…)
Ale, Panie Senatorze, przepraszam bardzo, w tej 

chwili skończył się – na szczęście – pana czas. Tak 
że dziękuję bardzo.

(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję uprzejmie.
(Senator Aleksander Pociej: Myślę, Pani Prezes…)
Dziękuję bardzo. Ale już się skończył, Panie 

Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: Myślę, Pani Prezes…)
Wystarczy to, co pan powiedział…
(Senator Aleksander Pociej: Myślę, że to da pani 

do myślenia.)
Panie Senatorze, ja już panu odebrałem głos.
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo.)
Panie Senatorze, bardzo proszę, żeby zwrócił pan 

uwagę na… Zwracam panu uwagę, że pan mówił 
nieprawdę. Pani prezes była bardzo punktualna i bar-
dzo… I proszę…

(Senator Aleksander Pociej: Byliśmy tutaj i mo-
żemy sprawdzić.)

Ja już sprawdziłem to, proszę pana. Pan po prostu 
mija się z prawdą i nie chce tego…

(Senator Aleksander Pociej: Nie mijam się z praw-
dą. Mówię prawdę, bo było 4 minuty po…)

Proszę pana, myli się pan, mija z prawdą. Ja do-
kładnie to sprawdziłem i tak było. Bardzo proszę trzy-
mać się faktów i prawdy. Pan w swojej wypowiedzi 
nie trzymał się faktów i nie trzymał się prawdy, a poli-
tycy powinni mówić o prawdzie. Przywołuję pana do 
tego, żeby pan się miarkował w swoich wystąpieniach 
i trzymał się faktów i prawdy. Dziękuję bardzo.

Pan senator Rybicki, 5 minut.
(Senator Aleksander Pociej: Na 100%… Możemy 

to sprawdzić.)
Proszę bardzo. Pani prezes była wcześniej, 2 mi-

nuty wcześniej.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

prezes był dosyć specyficzny, ponieważ nie mogąc za-
dawać pytań… I było to dzisiaj przez pana marszałka 
wyjątkowo skrupulatnie egzekwowane, wyjątkowo. 
Tak naprawdę mam taką radę, Pani Prezes. Za rok 
bądź za 2 lata, kiedy zdąży pani ze sprawozdaniem 
za rok 2018, najlepiej, żeby pani nic nie napisała. Bo 
wtedy nie będziemy mogli zadać żadnego pytania, 
gdyż w żaden sposób nie będzie można nawiązać 
do tego, czego pani tu nie napisała. A najważniejsze 
jest, Pani Prezes, to, czego pani tu nie napisała. A nie 
napisała pani bardzo wielu ważnych, ważkich rzeczy.

Co roku rozmawialiśmy tutaj z prezesem Sądu 
Najwyższego, wcześniej z pani poprzednikiem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Trybunału 
Konstytucyjnego.)

Mówiłem, że co roku rozmawiamy z prezesem 
Sądu Najwyższego, z pani poprzednikiem, preze-
sem Trybunału Konstytucyjnego… I powiem, Pani 
Prezes, że nikt, nikt przez tych 7,5 roku, odkąd jestem 
w Senacie, tak się nie chował. Nikt się nie chował za 
to, że czegoś nie ma w środku. Jakość odpowiedzi na-
prawdę nie licuje z pani pozycją w państwie polskim 
i nie licuje z tym, jak poważną instytucję, będącą od 
wielu lat, co najmniej od 30 lat zwornikiem całego 
naszego systemu prawnego, pani reprezentuje.

Była tutaj mowa – poruszałem tę kwestię parokrotnie 
– o tym czasie złożenia… Pani w roku 2018 uniemożli-
wiła naszej Izbie zajęcie się pani działaniami z roku 2017. 
I pani wielokrotnie operowała tutaj takim wytrychem 
myślowym, że pani robi wszystko zgodnie z procedurami. 
Również tymi, które zostały zmienione w sposób hanieb-
ny. Tylko oprócz procedur jest pewna odpowiedzialność. 
Bo zgodnie z pani tokiem myślenia można by powiedzieć, 
że pani w ogóle nie musi tutaj przychodzić. A pani, jesz-
cze raz powtórzę, reprezentuje jedną z najważniejszych 
instytucji w tym państwie. I ma pani w związku z tym 
wielki obowiązek robić to tak, żeby być z tego dumnym, 
i przyjść do nas z czymś, co my możemy w jakikolwiek 
sposób przeanalizować i co da nam prawdziwy obraz. 
A nie taki, jak z paska informacji TVP.

Jeszcze raz wrócę do tego, że pani wystąpienie i pani 
działania w ciągu 3 lat według mnie wskazują, że pani 
nie rozumie, jak ważne stanowisko pani sprawuje, ani 
nie udźwignęła go pani. Czy pani w tym sprawozda-
niu… Czy ja mogę z niego wyczytać, czy może pani po-
wiedzieć, ile razy składy pani poprzedników, zanim pani 
nastała w trybunale… Ile razy Trybunał Konstytucyjny 
uchylał zapisy ustaw poprzednikom? Mogę pani powie-
dzieć: to było po 50, 60 ustaw rocznie, choć zapewne 
więcej. Chciałbym zapytać panią, ile trybunał przez 
panią prowadzony uchylił aktów parlamentu tej kaden-
cji. Ile? Da mi pani 1 przykład? Co, nagle tak wspaniała 
i nieomylna władza jest? Nie, Pani Prezes, jest inne wy-
tłumaczenie i – niestety dla pani – wie pani dobrze jakie.
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(senator S. Rybicki) Mała liczba wydawanych orzeczeń, wikłanie się 
w bieżące spory polityczne, a także wzajemne wizyty 
polityków rządzącej większości parlamentarnej oraz 
kierownictwa trybunału nie pozwoliły trybunałowi 
odbudować swojego autorytetu i raczej nie wpływają 
na zaufanie do tej instytucji. Efektem pozbawionego 
podstaw merytorycznych wniosku prokuratora gene-
ralnego o zbadanie zgodności z konstytucją uchwał 
z Sejmu o powołaniu sędziów Zubika, Tulei i Rymara 
na stanowiska sędziów trybunału było wyłączenie ich 
od rozpoznawania wniosku prezydenta RP o prewen-
cyjną kontrolę ustawy nowelizującej prawo o zgro-
madzeniach.

Nowo uchwalony kodeks etyczny sędziego trybu-
nału w nieproporcjonalny sposób ogranicza wolność 
słowa sędziów trybunału w stanie spoczynku. Nowo 
uchwalony Regulamin Trybunału Konstytucyjnego 
w nieuprawniony sposób ingeruje w niezawisłość 
sędziów trybunału oraz wzmacnia pozycję prezesa 
trybunału.

W 2017 r., o czym mówiłem, doszło do obniżenia 
standardu jawności pracy Trybunału Konstytucyjnego. 
Ograniczenia dostępu mediów do posiedzeń trybu-
nału nie mają podstawy prawnej w obowiązujących 
przepisach prawa.

Proszę państwa, dziękuję Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka za pogłębioną analizę, z którą w peł-
ni się identyfikuję. Jeszcze raz wyrażam ubolewanie, 
że tak ważna instytucja państwa, wymiaru sprawie-
dliwości, tak ważna instytucja, która stoi na straży 
praw i wolności człowieka, jest w tej chwili ubezwła-
snowolniona i podporządkowana politycznie obozowi 
władzy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Bobko…
(Głos z sali: Aleksander.)
Aleksander Bobko.
Przepraszam, Panie Senatorze. Proszę bardzo, 

oddaję panu głos.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Prezes!
Chciałbym przede wszystkim polemizować ze 

zdaniem wypowiadanym przez koleżanki i kolegów 
z opozycji, jakoby rok 2017 był ciemną kartą w dzie-
jach praworządności w Polsce, do czego miałaby się 
przyczynić sytuacja w trybunale. Rok 2017 rzeczy-
wiście był specyficznym rokiem w historii polskiej 
praworządności, to nie ulega kwestii. W rezultacie tej 
specyfiki, którą pewnie będą opisywać historycy, poli-

Przechodząc do dalszej analizy sprawozda-
nia prezesa trybunału z działalności Trybunału 
Konstytucyjnego w 2017 r., chciałbym pokrótce 
odnieść się do 2 kwestii: do nowego Regulaminu 
Trybunału Konstytucyjnego i do kodeksu etycznego 
sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Proszę państwa, to są nowe narzędzia, które 
zwiększają władztwo pani prezes nad sędziami try-
bunału, również nad sędziami trybunału w stanie 
spoczynku. W kodeksie etyki są sformułowania, które 
właściwie ograniczają możliwość swobodnego za-
bierania głosu sędziom trybunału – w szczególności 
sędziom trybunału w stanie spoczynku – w debacie 
publicznej. Do końca tych spraw politycznych się tu 
nie definiuje, ale czy tym samym mamy rozumieć, że 
np. sędzia w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński 
nie powinien formułować zastrzeżeń wobec nowego 
kształtu kodeksu wyborczego? To jest jego oczywisty 
obowiązek. A czy gdy sędzia Stępień wypowiada 
swoje uwagi dotyczące takiego czy innego rozstrzy-
gnięcia, to jest dobrze, czy niedobrze? A skoro sędzia 
Johann wypowiedział się w sprawie nowelizacji usta-
wy o KRS, to należy wszcząć postępowanie wobec 
niego? Ja już w swoich pytaniach odnosiłem się do 
jawności działania trybunału, w szczególności ogra-
niczenia dostępu mediów. Nie będę się w tej kwestii 
wypowiadać, ale to jest kolejny problem, który trze-
ba poruszyć. Podobnie jak sprawa liczby orzeczeń 
wydawanych podczas niejawnych posiedzeń – na 35 
wyroków tylko w 7 przypadkach doszło do prze-
prowadzenia rozprawy. A przecież chodzi o jawność 
postępowania, o transparentność, o dostępność do 
tego postępowania.

Proszę państwa, na koniec odniosę się do podsu-
mowania tego sprawozdania i tu będę się posiłkować 
opracowaniem, o czym wspomniałem, Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Tak więc takie wnioski się 
nasuwają, one są druzgocące dla trybunału. Przede 
wszystkim chodzi o wprowadzenie w grudniu 2016 r. 
3 ustaw regulujących pracę trybunału, co doprowa-
dziło do obniżenia sprawności postępowania przed 
trybunałem. W konsekwencji doszło do budzącego 
wątpliwości prawne powołania Julii Przyłębskiej na 
stanowisko prezesa trybunału oraz marginalizacji 
ustrojowej pozycji wiceprezesa trybunału, sędziego 
Stanisława Biernata. W 2017 r. do trybunału wpły-
nęła jedna z najmniejszych liczb spraw w historii tej 
instytucji. Jednocześnie od 2001 r. trybunał nie roz-
poznał tak małej liczby spraw jak w 2017 r. W skła-
dzie sędziowskim w przypadku 18 z 36 wyroków 
wydawanych w 2017 r. przez Trybunał Konstytucyjny 
znajdowały się osoby wybrane na zajęte już miejsca 
sędziowskie, czyli tzw. dublerzy. O zaufaniu do try-
bunału już wspominałem, jest to odrębna kwestia.
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(senator A. Bobko) Państwo tu byli bardziej jakby przedmiotami, obiek-
tem czy rezultatem tego sporu, który obniżał etos try-
bunału, niż sprawcami obniżenia tego etosu. Ale teraz 
na państwa barkach, szczególnie na pani, spoczywa 
obowiązek przywrócenia tego etosu. To jest rzecz 
niezwykle potrzebna, bo w Polsce, w Europie potrze-
bujemy sądów, które cieszą się prestiżem, a mamy 
z tym kłopot nie tylko w Polsce. Ostatnie wydarze-
nia związane choćby z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące spraw 
polskich w moim odczuciu – nie wiem, może prze-
sadzam – w sposób zupełnie rażący obniżają rangę 
Trybunału Sprawiedliwości i w sposób rażący, taki 
ostentacyjny pokazują…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, czas.)
…że Trybunał europejski jest uwikłany w spór 

polityczny, bo wydawanie orzeczeń na 2 dni przed 
wyborami w Polsce jest ostentacyjną demonstracją 
polityczną.

I tutaj, Pani Prezes, ostatnie już słowo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Trzeba jeszcze 

Trybunał Sprawiedliwości naprawić.)
Zachęcam do tego, aby pani działała ze szczególną 

ostrożnością, mając świadomość tego, że szczególnie 
na pani spoczywa odpowiedzialność i wszyscy, że 
tak powiem, bardzo, bardzo wnikliwie patrzą pani 
na ręce. I w samym tym patrzeniu nie ma może nic 
złego, ale apelowałbym o to, aby to patrzenie na ręce, 
ten monitoring prowadzony był w sposób obiektywny 
i logiczny, a nie stronniczy. Dziękuję.

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

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Prezes! 

Szanowni Państwo!
Muszę powiedzieć, że z dużą przykrością słucha-

łem kilkugodzinnej sesji zadawania pytań, a potem 
tzw. debaty w sprawie, która dotyczy roku 2017, trud-
nego okresu w działaniu Trybunału Konstytucyjnego. 

Chciałbym tutaj podziękować pani prezes i try-
bunałowi za to, że został przedstawiony rzeczowy, 
spokojny raport na temat działalności w tym właśnie 
skomplikowanym czasie, który wskazuje po prostu na 
jedno – trybunał funkcjonował zgodnie z prawem, tak 
jak trzeba, wszystko było na swoim miejscu, mimo że 
mierzył się w tamtym czasie z bardzo różnymi tur-
bulencjami i trudnościami. Wydaje się, że raport ten 
jednoznacznie dowodzi tego, że trybunałowi udało 
się mimo tych trudności funkcjonować.

Ta absurdalna i powtarzana z jakimś uporem ma-
niaka teza o braku praworządności w Polsce jest już 

tolodzy, w roku 2017 Trybunał Konstytucyjny rzeczy-
wiście działał w bardzo trudnych warunkach i pani 
prezes znalazła się w sytuacji na pewno trudniejszej 
niż jej poprzednicy. No, w tego rodzaju instytucjach 
jak Sąd Najwyższy, jak Trybunał Konstytucyjny czy 
w wielu innych instytucjach życia publicznego ist-
nieje coś takiego jak pewne dziedzictwo prestiżu. 
Wchodzimy do instytucji, która cieszy się prestiżem, 
poważaniem i w tym sensie… oczywiście o ten prestiż 
trzeba ciągle dbać, ale w tej, że tak powiem, sztafe-
cie przekazywania prestiżu kolejnym osobom, które 
wdrażają się do pracy na nowym, bardzo odpowie-
dzialnym stanowisku, jest tym osobom z reguły ła-
twiej. Ale tutaj rzeczywiście było trudniej, bo w wy-
niku tych różnych zdarzeń politycznych, których nie 
chcę już przywoływać – wszyscy je znamy – etos 
trybunału niewątpliwie uległ naruszeniu i obniżeniu, 
to nie ulega kwestii. Nastąpiło zmniejszenie zaufania 
do Trybunału Konstytucyjnego z wielu różnych po-
wodów. Jak mówię, nie chcę za bardzo w to wnikać, 
ale powiedziałbym może tyle, że w zasadzie niemal 
wszyscy, wszystkie strony sporu politycznego się do 
tego w jakiejś mierze przyłożyły. Może nie będę tego 
rozwijał, bo to zajęłoby cały mój czas, ale myślę, że 
przy diagnozowaniu tego, jakie były powody, najlepiej 
byłoby się bić we własne piersi, a najczęściej bijemy 
się w cudze.

Proszę państwa, z państwa strony padają zarzuty 
o małej aktywności trybunału w roku 2017. No ale kto 
za to odpowiada? Jaki jest tego powód? Przez cały rok 
2017 słyszeliśmy tutaj, w Senacie, i w wielu innych 
miejscach z państwa strony, w Senacie z państwa ust, 
a w przestrzeni publicznej od państwa środowisk po-
litycznych czy jakoś tam sympatyzujących, że trybu-
nału nie ma, że jest to trybunał PiS-owski, na telefon 
itd., tego rodzaju inwektywy, które powodowały, że 
ustawy, które często budziły silne wątpliwości kon-
stytucyjne… Były takie ustawy przyjmowane w roku 
2017, prawda? Może nie bardzo dużo, ale niewątpliwie 
było kilka takich ustaw, które budziły wątpliwości 
konstytucyjne, państwo zresztą też z tej trybuny te 
wątpliwości podnosili… Ja ze zdumieniem potem 
obserwowałem, że ani państwo, ani nikt inny, żaden 
upoważniony podmiot do trybunału takich spraw nie 
kierował. Tak więc trudno teraz mieć pretensje o to, 
że trybunał tych spraw nie rozpatrywał. Skoro one nie 
były do trybunału kierowane, to ich nie rozpatrywał. 
Trzeba by się zastanowić, jaki był tego powód.

Niewątpliwie Trybunał Konstytucyjny w Polsce – 
tu zwracam się do pani prezes – ma problem. Na pani, 
na pani współpracownikach, na wszystkich sędziach 
Trybunału Konstytucyjnego ciąży ogromne zadanie 
– to jest wyzwanie – odbudowywania prestiżu i etosu 
trybunału, który w dużej mierze został obniżony. 
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(senator K. Radziwiłł) właśnie robić osobiste przytyki i wycieczki czy kry-
tykować panią. Było mi bardzo przykro tego słuchać 
i jako jeden z uczestników tego zgromadzenia prze-
praszam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan Zbigniew Cichoń. Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Pani Prezes! Wysoka Izbo!
Ja, proszę państwa, apelowałbym do wszystkich 

uczestników tej debaty, zwłaszcza do kolegów wy-
powiadających się tak bardzo krytycznie, nawet 
przekraczających pewne granice rzeczowej dyskusji 
i posuwających się wręcz do używania argumentów 
ad personam, o umiar. Właściwie we wszystkim jest 
potrzebny umiar, zachowanie pewnych granic i dy-
stans, również w ocenie tego sprawozdania, które 
złożyła pani prezes. Ja byłbym daleki od potępia-
nia w czambuł tego sprawozdania, co uczynił mój 
przedmówca, pan senator Pociej, posuwając się do 
użycia sformułowań, których z perspektywy czasu, 
jeżeli się zastanowi, chyba będzie żałował. Powiem 
szczerze, że jako adwokat, czyli jego kolega po fachu, 
słuchałem tego ze zdumieniem i nawet zgorszeniem. 
No, nie godzi się wypowiadać się w ten sposób, ad 
personam pod adresem pani prezes. Ja rozumiem, 
że może mu się nie podobać sprawozdanie, może mu 
się nie podobać tryb działania trybunału kierowane-
go przez panią prezes, ale to nie jest powód do tak 
daleko posuniętej, wręcz napastliwej krytyki osoby, 
człowieka, który ma swoją przyrodzoną godność. 
Stanowczo przeciwko temu protestuję.

A teraz przejdę do meritum sprawy. Uważam, że 
to sprawozdanie powinno podlegać ocenie przede 
wszystkim z punktu widzenia tego, co tu zostało 
przedstawione, jakie zostały wydane rozstrzygnię-
cia przez trybunał i na podstawie analizy wpływu 
spraw i podejmowanych rozstrzygnięć. Jedno się tu 
nasuwa na pierwszy rzut oka, tj. że tych rozstrzy-
gnięć jest dużo mniej w stosunku do tego, co było 
kiedyś. Ale trzeba brać pod uwagę to, że również dużo 
mniej spraw wpływało. Proszę państwa, zważmy po 
kolei podmioty uprawnione do składania do trybu-
nału czy to skarg, czy wniosków. Zacznijmy od pana 
prezydenta. Prezydent złożył 1 wniosek, 1 wniosek, 
który został uwzględniony. Nawiasem mówiąc, kie-
dyś krytykowałem pana prezydenta Komorowskiego 
za to, że za całą swoją kadencję złożył 2 wnioski. 
Pan prezydent Duda jeszcze nie skończył kadencji, 
jeszcze sporo czasu przed nim i jestem pewny, że 
tych wniosków będzie więcej, aniżeli tych złożonych 

po prostu nudna i myślę, że dla większości obywateli 
naprawdę pobrzmiewa jakimś obsesyjnym przywią-
zaniem do czegoś, czego znaczna większość obywa-
teli Polski w ogóle nie dostrzega. 

Polska jest oczywiście krajem praworządnym. 
Złoczyńców się ściga, niewinnych się chroni. Państwo 
występuje w obronie słabych, a silnym, zwłaszcza 
tym najpotężniejszym, którzy trzymają rękę na pie-
niądzach, patrzy na tę rękę coraz bardziej uważnie 
i tam, gdzie trzeba, bez naruszania zasad po prostu 
wymaga tego, co powinni robić. 

(Głosy z sali: Odbiera.)
I wydaje się, że takie widzenie praworządności 

dominuje wśród ogromnej większości obywateli. 
Państwo polskie jest praworządne również 

pod względem wszystkich atrybutów demokracji. 
Demokracja pozwala na normalne funkcjonowa-
nie także tej Izby, ale wystarczy wyjść na korytarz, 
żeby zobaczyć, jak dużo mediów – niesłychanie kry-
tycznych, żeby nie powiedzieć czasem nadmiernie 
krytycznych w stosunku do rządu – funkcjonuje 
bez najmniejszych ograniczeń. Wolność wszystkich 
tych mediów jest przestrzegana, można powiedzieć, 
do granic… albo bez żadnych granic. Demonstrują 
ogromne ciągi różnego rodzaju grup, które wyrażają 
swoje niezadowolenie z takich czy innych posunięć 
państwa bez najmniejszych ograniczeń. 

Wydaje się, że naprawdę trzeba albo ślepoty…
(Senator Mieczysław Augustyn: Szczególnie w te-

lewizji publicznej.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
…albo złej woli, żeby mówić, że jest w tym jakiś 

problem.
(Senator Mieczysław Augustyn: Podpowiadamy.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale nie musi pan pod-

powiadać panu ministrowi. Pan minister sobie radzi.)
Pani Prezes, chciałbym na koniec swojego wystą-

pienia, w jakimś sensie czując się odpowiedzialny za 
to, czemu się przysłuchiwałem przez ostatnie godziny, 
wyrazić swoje ubolewanie i wprawdzie nie za siebie, 
ale jako jeden z członków tego zgromadzenia chciał-
bym przeprosić za to, co się tu działo. 

Uważam, że te niesmaczne, osobiste wycieczki 
w stosunku do pani po prostu naprawdę były nie na 
miejscu. Dużo ostatnio mówi się o mowie nienawiści, 
a to właśnie tutaj, w tej Izbie, moim zdaniem nie-
którzy niestety troszeczkę przekroczyli tę granicę… 
Granicę, której być może nie trzeba nazywać aż takim 
słowem, ale na pewno było to przekroczenie granicy 
powściągliwości, która powinna dominować w tej 
izbie refleksji i zadumy. 

I myślę, że warto byłoby, żebyśmy wszyscy tro-
szeczkę się samoograniczali w krytyce, a już szcze-
gólnie wtedy, kiedy niektórych język świerzbi, żeby 
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(senator Z. Cichoń) ewentualnie większej swobody działania trybunału, 
ponad tę właśnie bardzo ściśle wyznaczoną granicę. 
trybunał i tak często usiłuje to naprawić, stosując 
tzw. zasadę falsa demonstratio non nocet, czyli cza-
sami przyjmuje jako wzorzec nawet inne przepisy 
konstytucji aniżeli te bezpośrednio wskazane, o ile 
z treści samej skargi wynika, o co skarżącemu chodzi, 
wynika, że w istocie chodzi o nieco inny przepis. No, 
ale takie rozstrzygnięcia jak to wspomniane nieste-
ty zapadają. Co z kolei dla mnie jest też oczywiście 
żenujące, jak sobie uprzytomnię, że mógłby takie 
orzeczenie przeczytać np. adwokat z zagranicy i do-
wiedziałby on się, że honorarium adwokata w wy-
sokości 60 zł nie narusza konstytucji. No, a jest to 
kwota, która w krajach Europy Zachodniej z reguły 
stanowi napiwek, a nie honorarium dla adwokata. 
No, ale w takiej rzeczywistości prawnej żyjemy, a nie 
w innej. Celowo podaję ten przykład, troszeczkę hu-
morystyczny, żeby uprzytomnić osobom, które mają 
może mniej kontaktu z prawem, a zwłaszcza z funk-
cjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, jakie są 
zasady jego działania.

Chciałbym jednak wyrazić trybunałowi wdzięcz-
ność za te orzeczenia, które rzeczywiście chronią 
ludzi, przede wszystkim orzeczenie dotyczące udzia-
łu osoby pozostającej na detencji, czyli na leczeniu 
psychiatrycznym z powodu niepoczytalności, w po-
stępowaniu o przedłużenie tejże detencji. Trybunał 
słusznie uznał, że rozstrzygnięcia naszego kodeksu 
postępowania karnego są ułomne w tym zakresie, 
w którym nie gwarantują udziału takiej osoby w roz-
prawie. Czy też inne orzeczenia dotyczące ochrony 
godności człowieka, a związane z egzekwowaniem 
administracyjnych decyzji eksmisyjnych, gdzie try-
bunał uznał, że możliwość orzekania w decyzjach 
administracyjnych o eksmisji w stosunku do różnych 
pracowników służb typu policja, służba więzienna 
czy inne podobne narusza godność człowieka. I my 
zresztą dzisiaj albo jutro będziemy zajmować się 
właśnie kwestią wykonania tego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. No i wreszcie również orzeczenia 
– czy właściwie orzeczenie, aczkolwiek dotyczące 
paru kwestii, paru regulacji – również dotyczące sfe-
ry godności człowieka, związane z przeszukaniem, 
gdzie trybunał wskazał, że regulacje tak postępowa-
nia karnego, jak i różnych innych przepisów, które 
niektórym służbom, łącznie ze strażami miejskimi 
itp., dają uprawnienie do przeszukania człowieka bez 
wskazania, na czym ono polega, i bez dokładnego 
wskazania, jakie są przesłanki i jakie są ewentualnie 
środki odwoławcze… No, to są kwestie, które są god-
ne podkreślenia. I widać, że trybunał tutaj działa, i to 
w taki sposób, który zasługuje na akceptację. 

Dlatego generalnie chciałbym podziękować pani 
prezes za to sprawozdanie, i zarazem wyrazić ubole-
wanie, że liczba spraw rozpoznawanych nie jest duża. 

przez pana prezydenta Komorowskiego, który raczył 
złożyć zaledwie 2 wnioski. Jeśli chodzi o skargi, to 
największą ilość pracy zadają zawsze trybunałowi 
ci, którzy bronią swoich praw, uznają, że są one na-
ruszane, czyli strony reprezentowane przez adwo-
katów i przez radców prawnych, bo jest przymus 
adwokacki. Oczywiście jest to przeważająca liczba 
skarg, która w ogóle jest swoistą machiną napędową 
funkcjonowania trybunałów, nie tylko Trybunału 
Konstytucyjnego, ale również innych, międzynaro-
dowych trybunałów, a zwłaszcza trybunału praw czło-
wieka w Strasburgu. I można powiedzieć, że to jest, 
proszę państwa, niezmienne od czasu, gdy trybunał 
został powołany, czyli od 1986 r., kiedy zaczął działać 
na podstawie wcześniej wydanej ustawy. I wreszcie 
wnioski od uprawnionych podmiotów typu rzecznik 
praw obywatelskich, prezes Sądu Najwyższego, pre-
zes Naczelnego Sądu Administracyjnego itd., włącz-
nie z Krajową Radą Sądownictwa. Proszę państwa, 
występuje ewidentne zmniejszenie aktywności tych 
podmiotów w tym zakresie. Dziwne jest zwłaszcza 
zachowanie pana rzecznika praw obywatelskich, któ-
ry wielokroć najpierw składa wnioski, a potem je 
wycofuje, i to jeszcze z opacznym uzasadnieniem, 
że nie podoba mu się skład trybunału, który został 
wyznaczony, w związku z tym on cofa wniosek. No, 
proszę państwa, bądźmy konsekwentni. Jeżeli chce-
cie, żeby trybunał działał, to dajcie mu możliwość 
działania. Przecież trybunał nie działa z urzędu, tylko 
działa na wniosek. Albo na wniosek uprawnionego 
podmiotu, albo na zasadzie rozpoznawania skargi 
złożonej przez kogoś. Innej możliwości nie ma.

Po trzecie, co chciałbym podkreślić i uświadomić, 
bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że trybunał działa 
jedynie w zakresie granic skargi, czyli w zakresie 
wskazanym przez konkretny podmiot, który czy to 
składa wniosek, czy to składa skargę. Ten podmiot 
wskazuje, który przepis konstytucji, czyli wzorzec 
konstytucyjny, został naruszony. No, trybunał nie 
może sobie przyjąć z urzędu, że określony przepis 
narusza konstytucję, jeżeli nie został wskazany wła-
ściwy wzorzec, czyli właściwy przepis. Zresztą mie-
liśmy taki właśnie przykład w sprawie dotyczącej 
śmiesznie niskiego honorarium dla adwokata za pro-
wadzenie sprawy o przywrócenie do pracy, które to 
honorarium wynosiło 60 zł. No, proszę państwa, tam 
wzorzec konstytucyjny został niefortunnie sformuło-
wany przez tego, kto skarżył, jako art. 45 konstytucji, 
czyli prawo do dostępu do sądów. Wskazywano, że 
zwrot stronie wygrywającej honorarium w kwocie 
60 zł nie pokrywa rzeczywistych wydatków, jakie 
zapewne poniosła. Ale trybunał nie mógł inaczej 
orzec… Nad czym ja zresztą ubolewam, to jest też 
pewien przyczynek do dyskusji, czy nie wprowadzić 



119
75. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2019 r.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku

(senator Z. Cichoń) sytuacji, żeby wyraźnie się twierdziło ‒ i na to nie ma 
żadnej kontry ‒ że bez podstawy prawnej zmienia się 
trzykrotnie skład trybunału: z pełnego na 5, bez pod-
stawy prawnej, i później jeszcze dwukrotnie przy tego 
rodzaju istotnych kwestiach. To jest właśnie zabloko-
wanie Trybunału Konstytucyjnego dla obywateli, bo 
rzecznik praw obywatelskich reprezentuje obywateli, 
senatorowie reprezentują obywateli, a nie siebie.

I w sprawach, gdy idzie o podstawowe prawa oby-
watela i o praworządność, nie można miarkować, trzeba 
mówić prawdę, a nie miarkować, żeby było miło i przy-
jemnie. No, nie jest miło i przyjemnie, mnie też, wypo-
wiadającemu te słowa w stosunku do osoby odpowie-
dzialnej za tę czarną kartę, do urzędu, który pani pełni. 
I o to tutaj w tej debacie chodzi. Nie o to, czy się komuś 
to podoba, czy nie. Mówimy o pewnych pryncypiach, 
które zostały złamane. O tym mówią konstytucjonaliści 
i o tym mówią organizacje pozarządowe. Organizacje – 
podkreślam – kompetentne. Słyszeliśmy, jak podnosi się 
poziom kompetencji w trybunale. Osoby z doktoratem 
są już w jakiejś zupełnie mniejszej części, a wiemy, jaka 
tendencja była wcześniej. To jest tylko przykład.

My będziemy mówić. Mówię to do wszystkich, 
również do pana ministra Radziwiłła. Będziemy mó-
wić głośno, czy to się komuś podoba, czy nie, czy 
będzie przyjemnie, czy nie będzie, bo jesteśmy od-
powiedzialni za przestrzeganie praw człowieka, za 
funkcjonowanie organów konstytucyjnych i za to, 
żeby społeczeństwo, które nie jest jednolite, wbrew 
temu, co pan mówi, że niby tak znakomicie ocenia 
trybunał…

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

Będziemy oceniać i patrzeć prawdzie w oczy. Nie 
raz już się cofaliście. Najpierw zaklinaliście rzeczy-
wistość, a później, że tak powiem, już bez honoru 
wracaliście od rozstrzygnięć, które…

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

…myśmy krytykowali. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Zientarski ustawił tę dyskusję trochę 

w ten sposób, że jako nieprawnik właściwie nie po-
winienem zabierać głosu. Pan senator Radziwiłł jako 
senator może się wypowiadać na tematy medyczne…

(Senator Konstanty Radziwiłł: W PRL tak było.)
…a na inne nie powinien. Może tak jest, ale pan, 

Panie Senatorze, w dużym stopniu jest dla mnie 

Bo zawsze z zainteresowaniem czytam orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego i argumentację. To słu-
ży zarówno rozwojowi nauki prawa, jak i zwłaszcza 
orzecznictwu sądów niższych instancji, które się 
przecież wzorują na orzeczeniach wydawanych przed 
trybunał. Szkoda, że ta aktywność jest zmniejszona, 
ale, tak jak powiadam, jest zmniejszona z przyczyn, 
które leżą nie po stronie trybunału, tylko po stronie 
podmiotów, które mają prawo inicjować to postępo-
wanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
I na tym bym skończył. Oczywiście zawsze miesz-

czę się w czasie, Panie Marszałku, co do sekundy, 
jak widać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Jest pan znany z dys-

cypliny.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
Kolejnym mówcą jest pan senator Zientarski. 5 

minut, drugi raz.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister senator Radziwiłł usiłował przepro-

sić, prawda, nie w swoim imieniu, atakowaną panią 
Przyłębską. Mówił, że to się nie godzi… To ja powiem 
tak: najdelikatniej rzecz biorąc, Panie Ministrze, ja 
w sprawach służby zdrowia i jej organizacji się nie 
wypowiadam, ale moim obowiązkiem jako konstytu-
cjonalisty i praktyka prawnika jest wypowiadanie się 
na tematy, które dotyczą mojego środowiska i mojej 
wiedzy.

I powiem tyle: Trybunał Sprawiedliwości nie-
przypadkowo rozpoznaje sprawę. I obojętnie, co pan 
powie ‒ będzie może pan zaklinał rzeczywistość ‒ to 
kondycja Trybunału Konstytucyjnego… Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niepodwa-
żalna, niepodważalny jest jego autorytet i poziom 
orzeczniczy. I to oceniają najwybitniejsi konstytucjo-
naliści europejscy, znawcy przedmiotu, a nie przecięt-
ny obywatel. Przeciętny obywatel ma mieć prawo do 
bezstronnego sądu.

I tu niestety nie mogę się zgodzić z moim szanow-
nym przedmówcą, panem senatorem Cichoniem, któ-
rego bardzo cenię, a który mówił, że nie ma podstaw 
do tego, żeby np. rzecznik praw obywatelskich ‒ ale 
także grupa senatorów, o czym mówiłem, że wcze-
śniej złożyła, a później wycofała… Ale nie było takich 
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(senator J. Obremski) Pan senator Czarnobaj ma głos. Proszę bardzo, 
drugi raz.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes! 

Szanowni Państwo!
Chyba wiele rzeczy zostało tu już powiedzianych. 

Pierwsze słowa kieruję do pana senatora Zientarskiego. 
Otóż nie tylko ci, którzy mają wykształcenie praw-
nicze, powinni się wypowiadać na temat tej ważnej 
dziedziny, tak samo jak na temat ochrony zdrowia nie 
powinni mówić tylko lekarze. No, tak się składa, że 
pacjentów jest więcej niż lekarzy. Panie Ministrze, 
to nie są rzeczy z PRL. No, mówię o tego rodzaju 
działaniach. W różnych częściach świata są różnego 
rodzaju zachowania. Tylko tzw. fachowcy chcą mówić 
o fachowych sprawach.

Chciałbym również powiedzieć o tym, co dotyczy 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Brakuje 
jeszcze tylko, żebyście państwo jako PiS zreformowa-
li Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Oczywiście, 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest agendą, 
którą również trzeba krytykować, której również 
należy wskazywać słabe strony, ale wy dążycie do 
pewnego modelu. W Polsce, jak widzę, zakończyliście 
już tę robotę na dobre – za chwilę powiem o efektach 
tej roboty – a teraz zabieracie się do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. |Twierdzicie, że on stał 
się, tak jak powiedział senator Obremski, bardziej 
polityczny niż sądowniczy. Rzekomo zaplanowano 
tu taką intrygę, żeby dokładnie 23 maja wydać orze-
czenie, które wpłynie na wyniki wyborów w Polsce. 
No, tylko ktoś, kto sam tak postępuje w życiu, 
może myśleć, że drudzy robią to samo. To jest sta-
ra zasada. Proszę was, Kochani Senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości, nie zabierajcie się do reformo-
wania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 
Reformujmy go w sensie wyrażania swojej opinii, 
krytykowania pewnych działań, ale nie mówmy 
o tym, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości to 
kolejna, chyba już czwarta izba parlamentu.

Jeżeli chodzi o kwestię odbudowywania prestiżu, 
to akurat dzisiaj różnię się z panem senatorem Bobką 
w zakresie wielu spraw, choć z reguły się z nim zga-
dzam. Panie Profesorze, Szanowni Państwo, a kiedyż 
to Trybunał Konstytucyjny w Polsce stracił nagle 
prestiż? Można się zastanowić, co było tego praprzy-
czyną, czemu dzisiaj tak wiele mówi się w Polsce 
o utracie tego prestiżu. No, dlaczego się o tym mówi?

W 2016 r. zrobiono – CBOS zrobił, od razu to 
zaznaczam – wśród Polaków badanie na temat 
Trybunału Konstytucyjnego. To były lata 2016–2017. 
Nie będę cytował całości, bo to jest długie, ale 2 ele-
menty zacytuję. Na pytanie, po czyjej stronie opo-
wiadasz się jako obywatel w sporze o trybunał – czy 

symbolem prawnika konstytucjonalisty, który za-
bierał głos w sprawie zmian dotyczących Trybunału 
Konstytucyjnego w poprzedniej kadencji, zmian, 
które okazały się, przynajmniej w części, niekonsty-
tucyjne. Dla mnie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny 
jako organ publiczny podlega krytyce. Dobrze, żeby 
to się odbywało kulturalnie. Tak będzie lepiej dla 
całego naszego życia społecznego. Ale w tym kon-
tekście, jako Europejczycy, mamy także prawo wy-
powiadać się na temat funkcjonowania Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pan mówi, że 
można zaklinać rzeczywistość, że niepowtarzalny 
autorytet… W porządku. Pan się zna na prawie, a ja 
trochę znam się na rachunku prawdopodobieństwa. 
Jeżeli 2 razy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ma zapadać na 3 dni przed wyborami, 
to prawdopodobieństwo, że to jest przypadek, nie jest 
zerowe. Rozsądek i znajomość rachunku prawdopo-
dobieństwa wymagają wzięcia pod uwagę tego, że jest 
to ingerencja w suwerenność, w suwerenne wybory 
w poszczególnych krajach. To po pierwsze.

Po drugie, pracując w Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, przyglądałem się wyrokom 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ciągu 
3 lat w sprawie, która jest dla Polski istotna, sprawie 
pracowników delegowanych, nastąpiła zmiana orzecz-
nictwa o 180 stopni. Podkreślam: o 180 stopni, od zu-
pełnej wolności do zupełnego ograniczenia. Drugi 
wyrok, wyrok zmieniający wykładnię, to był wyrok 
w sprawie, o ile pamiętam, Elektrobudowa przeciwko 
Finlandii. To też daje do myślenia.

Po trzecie, jest tak, że… Możemy zaklinać rze-
czywistość, ale jest bardzo dużo piśmiennictwa, 
nie tylko polskiego, dotyczącego roli Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pewnym pro-
jekcie bardziej politycznym niż sądowniczym. Jest 
krytyka w wielu pracach jak gdyby naukowych. Mogę 
tego poszukać, mam w domu piśmiennictwo na ten 
temat. Ale nie szukajmy daleko. Jeśli się nie mylę, 
niedawno ustępujący prezes Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego Niemiec pozwolił sobie na bardzo 
druzgocącą krytykę Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

Jeżeli więc dyskutujemy o Trybunale 
Konstytucyjnym w Polsce, to zwróćmy uwagę, że 
problem z pewnym przesadnym wchodzeniem w roz-
strzygnięcia prawne, z pewną jurydyzacją życia spo-
łecznego, jest nie tylko w naszym kraju. Jest to jeden 
z głębszych kryzysów, także w innych krajach Unii 
Europejskiej, i o tym też warto pamiętać. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator L. Czarnobaj) pani prezes na piśmie, w stosunku do odpowiedzi 
pana profesora Rzeplińskiego. Do rzadkości należało, 
że profesor Rzepliński mówił: odpowiem na piśmie. 
Pytań tutaj było niewiele, ale na dużą ich część będzie 
odpowiedź na piśmie.

Pan senator Cichoń, prawnik, mówił o prawdo-
mówności, o rzetelnej wiedzy i posługiwaniu się nią. 
Na szybko sobie sprawdziłem, bo aż nie do wiary… 
Adresuję to do pana senatora Cichonia, ale również do 
wszystkich państwa z Prawa i Sprawiedliwości: opie-
rajmy się w swoich wypowiedziach przede wszystkim 
na wiedzy, faktach i doświadczeniu, a dopiero później 
na interpretacjach. Przeczytałem w informacji doty-
czącej działalności pana prezydenta Komorowskiego, 
że w czasie całej kadencji pan prezydent Komorowski 
złożył 12 wniosków do Trybunału. Nie 4…

(Głos z sali: Było, że 2.)
A, 2, 2… No, właściwie to ta jedynka z przodu 

jest niezauważalna, Panie Senatorze, w związku 
z czym… No, nie 2, ale 12. Tych innych wypowie-
dzi już nie weryfikowałem, ale jak znam życie, to na 
pewno te dane są inne.

Podpisuję się pod wypowiedzią pana profesora 
Bobki o odbudowie prestiżu, ale taka forma, taka 
działalność, takie sprawozdanie i taka dyskusja, która 
się dzisiaj odbyła w Senacie… Jaka ona była, to pań-
stwo widzieliście. Myślę, że o odbudowie prestiżu, 
jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, długo nie bę-
dziemy mogli mówić. Powiedziałem to nie jako praw-
nik, Panie Senatorze, ale jako osoba, której tej fun-
dament państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, 
bardzo leży na sercu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuje, że lista mówców została…
Przepraszam, zgłosił się jeszcze pan senator 

Czerwiński.
Proszę bardzo, ma pan głos.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes!
Ja też się będę wypowiadał jako nieprawnik. 

Jestem nauczycielem z zawodu, tak że proszę mi 
wybaczyć potknięcia prawnicze. Ale jedna kwe-
stia nie ulega wątpliwości. Otóż z tej mównicy nie 
wolno mówić nieprawdy, propagować kłamstwa. 
A w poprzedniej wypowiedzi usłyszeliśmy, że psu-
cie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęło się za 
naszych rządów, Prawa i Sprawiedliwości. To jest 
nieprawda! To jest nieprawda. To państwo, to wyście 
zepsuli Trybunał Konstytucyjny. Konkretna data: 12 
maja 2015 r., 2 dni po pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich. Już jest jasne tego 12 maja, że prezydent 

jesteś za trybunałem, czy za rządem – 45% Polaków, 
obywateli polskich, odpowiedziało: opowiadamy się 
za niezależnością i po stronie trybunału. Tylko 29% 
opowiedziało się po stronie rządu. Ale co jest waż-
niejsze? Na pytanie, czy PiS chce rządzić bez kontroli, 
mając duży wpływ na to, co się dzieje w trybunale, 
49% odpowiedziało: tak, PiS chce, aby trybunał był 
podporządkowany partii rządzącej.

No to kiedy nastąpił ten kryzys autorytetu trybu-
nału? Kto mówił o sędziach, którzy kradli kiełbasę, 
spodnie i inne rzeczy? Co padało z tej trybuny na 
temat polskiego sądownictwa, sędziów, profeso-
ra Rzeplińskiego, poprzedniego składu trybunału? 
Możecie to państwo przeczytać i obejrzeć, jak chce-
cie. I zobaczycie jak w lustrze, coście mówili wtedy 
na temat trybunału. Prestiżu nie buduje się poprzez 
zgrabne i bezkonfliktowe przedstawienie raportu. 
Kiedy patrzy się, proszę państwa, na dane dotyczące 
wpływu spraw do trybunału – jest spadek do po-
ziomu z roku 1998 czy 1999… Dlaczego jest taki 
spadek? Czy to jest podniesienie autorytetu? Jeden 
z senatorów powiedział: bo my robimy teraz lepsze 
prawo. No pewnie, że lepsze! W 2 dni, z podpisem 
pana prezydenta… No, to jest przecież fantastyczne 
prawo. Skoro tak tworzy się prawo, a do tego jest 
taka kontrola, jaką sprawuje trybunał, taka jest liczba 
spraw rozpatrywanych, to mamy spadek zaufania. 
Szanowni Państwo, w państwie, w którym niszczy się 
fundamenty… Chcę państwu powiedzieć z własnego 
punktu widzenia, nie z punktu widzenia państwa 
siedzących teraz w ławach, że fundamentem państwa 
nie jest senator – fundamentem jest m.in Trybunał 
Konstytucyjny, trybunał niezależny od rządzących, 
niezależny od aktualnie sprawujących władzę, try-
bunał stojący na gruncie prawa, kontrolujący prawo. 
Senatorowie i posłowie zmieniają się, rządzący się 
zmieniają, a trybunał w sensie prawnym powinien 
stać cały czas w tym samym miejscu i kontrolować 
prawo, które jest, czy ono jest zgodne z konstytucją, 
czy jest niezgodne z konstytucją. Odbudowywanie 
prestiżu powinno nastąpić po roku 2015, czyli po 
zniszczeniu tego autorytetu przez obecną władzę 
Prawa i Sprawiedliwości.

Kiedy państwo mówicie… Pan senator Radziwiłł 
mówił tutaj o tych pewnych przeprosinach, o tym, 
w jaki sposób się odbywa ta dyskusja. Ja już nie chcę 
w to wchodzić i powiem tylko 1 rzecz. Naprawdę 
zachęcam, naprawdę zachęcam: porównajcie państwo 
dyskusję i sprawozdanie z roku 2014 i dyskusję i spra-
wozdanie z roku 2017. Chcę powiedzieć, że prócz 
spadku tego wszystkiego, co świadczy o autorytecie 
i prestiżu Trybunału Konstytucyjnego, w pewnych 
elementach jest wzrost, a szczególnie w jednym jest 
duży wzrost. Jest zdecydowany wzrost odpowiedzi 
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(senator J. Czerwiński) czyniliście do tego, żeby go zepsuć. Sięgnijcie sobie 
do stenogramu z tego posiedzenia komisji z 12 maja, 
to zobaczycie, coście wtedy zrobili i po co. Wstyd 
po prostu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj po raz drugi. 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes! 

Szanowni Państwo!
Szkoda, że prawnicy do końca tu nie zostali, bo 

właściwie w końcówce dyskusja toczy się nie w gro-
nie prawników.

Zwracam się do pana senatora Czerwińskiego 
w stylu, który pan senator zaprezentował z tej trybu-
ny: słuchaj, człowieku… To jest tak na poziomie pana 
senatora. Chcę powiedzieć, że w tym, co zostało za-
proponowane w uchwałach dotyczących powołania 5 
nowych członków Trybunału Konstytucyjnego, został 
zrobiony błąd. Co do tego, czy był to błąd rozmyśl-
ny, czy inny, można tutaj prowadzić dywagacje, ale 
ja nie chcę w to wchodzić. Został zrobiony błąd nie 
tylko prawny, ale i, w mojej ocenie, polityczny. I za 
ten błąd wiele osób, począwszy od pana posła Budki, 
który był jednym z promotorów takiego przedsię-
wzięcia, powiedziało: przepraszamy. A skoro pan 
mówi, że to wstyd… Ja osobiście podpisuję się pod 
tym, że był to wstyd, ale dotyczący wprowadzenia 
awansem 2 kandydatur – nie 5, ale 2 – do Trybunału 
Konstytucyjnego, co skrzętnie prasa, nie tylko opo-
zycyjna, ale i gazeta, która, jak dzisiaj mówicie, wy-
chwalała poprzednią władzę, krytykowała. To jest 
po pierwsze.

Po drugie, co zrobił trybunał z uchwałą Sejmu 
dotyczącą liczby osób? Powiedział – o ile dobrze 
pamiętam, bo nie pracowałem w komisjach – że co 
do 2 osób jest to niezgodne z konstytucją. Co wte-
dy należało zrobić? Wycofać te 2 osoby, a pozostałe 
3, które zostały wybrane zgodnie z konstytucją, jak 
orzekł trybunał… Ale wyście zrobili to, co pan na-
zwał uzdrawianiem, mówiąc: rozpoczęliśmy uzdra-
wianie Trybunału Konstytucyjnego. Panie Senatorze, 
Szanowni Państwo, chcę powiedzieć tak: broń, Panie 
Boże, trybunał przed tego rodzaju uzdrowicielami – 
przed tymi z Platformy Obywatelskiej, którzy promo-
wali powołanie tych dodatkowych 2 osób, i przed całą 
rzeszą senatorów i posłów Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy, łamiąc prawo, dzisiaj „uzdrawiają” Trybunał 
Konstytucyjny! I ma pan rację, Panie Senatorze, 
to jest wielki wstyd, że politycy zrobili zamach 
na suwerenność, niezależność, prestiż Trybunału 
Konstytucyjnego. Pierwszy błąd, z którego – jesz-

Komorowski ma z kim przegrać. I próbujecie wtedy 
wmontować w polski system prawny bezpieczniki 
na wypadek przegranej zarówno w wyborach pre-
zydenckich, jak i w zbliżających się wyborach par-
lamentarnych. Jeszcze raz: 2 dni po pierwszej turze. 
I jaki jest efekt? Na posiedzeniu komisji, które wtedy 
było, komisji sejmowej, do nowej ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym wprowadzany jest przepis, który 
umożliwia wybór awansem 5 członków Trybunału 
Konstytucyjnego, chociaż…

(Senator Leszek Czarnobaj: 3.)
Tak jak kłamałeś wcześniej, człowieku, tak i te-

raz…
…Chociaż jest i była taka teoretyczna możliwość, 

że tych 5 wybranych członków trybunału powinno 
być wybieranych przez skład Sejmu wybrany w na-
stępnych wyborach, w zbliżających się wyborach 
parlamentarnych. I o to chodziło. O to chodziło. 
Trybunał Konstytucyjny z takim, a nie innym poło-
żeniem w naszym systemie prawnym miał być trzecią 
Izbą parlamentu, która będzie po prostu blokowała 
jakiekolwiek reformy. Na to się szykowaliście. I nie 
wyszło. Ale w ten sposób zepsuliście też Trybunał 
Konstytucyjny. Co najciekawsze, w pracach tamtej ko-
misji uczestniczyli wtedy ówczesny prezes i ówczesny 
wiceprezes. I zgadzali się na te zapisy – oczywiście 
niekonstytucyjne. Nikt wtedy nie oponował. Czy to 
nie jest naderwanie, nadszarpnięcie autorytetu, jeśli 2 
najważniejsi członkowie Trybunału Konstytucyjnego 
zezwalają na ewidentne złamanie konstytucji? Na wy-
bór awansem członków ciała przedstawicielskiego? To 
jest właśnie to, od tego się zaczęło. A my, niestety, 
musieliśmy potem po was poprawiać, musieliśmy pró-
bować uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. A wy cią-
gle jesteście w tej samej poetyce. Chodzi o to, jak go, 
w cudzysłowie, przechwycić, a jak nie przechwycić, 
to skrytykować, spostponować, sprowadzić autorytet 
trybunału do zera.

Rzeczywiście są problemy, ale to nie są proble-
my dotyczące natury działalności tego trybunału, 
ale jego pozycji w ogólnym systemie prawa. Pytanie 
jest takie… Ale czy wy w ogóle jesteście w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie? Proste pytanie: czy try-
bunał powinien się ograniczyć do wyroków prostych, 
czy wydawać także zakresowe? Czy powinien mieć 
prawo do wyroków zakresowych czy też interpreta-
cyjnych? Pytanie następne. Czy wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego muszą być bezwzględnie obowiązu-
jące, czy np. – a to jest znane w różnych systemach – 
kwalifikowana większość sejmowa mogłaby je wzru-
szać? To są podstawowe pytania. I na te pytania nie 
uzyskałem dzisiaj odpowiedzi w tej dyskusji. Ciągle 
tylko walka z trybunałem, walka z kobietą, z preze-
sem tego trybunału, chociaż sami najbardziej się przy-
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(senator L. Czarnobaj) sowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Ustawa dostosowuje polski porządek prawny do 
unijnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych, czyli RODO.

Nowelizacja usuwa przepisy, które są sprzeczne 
z RODO lub które powielają rozwiązania RODO. 
Ustawa dokonuje nowelizacji 162 ustaw w celu ure-
gulowania w nich zagadnień związanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych wynikających z RODO. 
Ustawa zawiera przepisy przejściowe. Ustawa co do 
zasady ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
7 marca 2019 r. komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 1098 A. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan Karol Okoński, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji.

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

Okoński: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie? Nikt się nie zgłasza.

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.

cze raz to powiem – Platforma się wycofała, prze-
prosiła… Uważam, że to był olbrzymi błąd, prawny 
i polityczny. Ale zebraliśmy za to cięgi. A wy dzisiaj 
tkwicie w błędzie. Bo nie jest rzeczą złą to, że czło-
wiek popełnia błąd, tylko to, że tkwi w nim, a później 
wychodzi i mówi o tym, że uzdrawiacie Trybunał 
Konstytucyjny. No to ja powiem szczerze: uzdrawiaj-
cie, ale w innym państwie, nie wiem, na Węgrzech, 
w Białorusi, uzdrawiajcie, ale nie w Polsce! Proszę 
was, błagam! Trybunał Konstytucyjny, pani prezes, 
członkowie, pracownicy mają się bronić sami swoim 
autorytetem, niech nie robią tego politycy, bo wia-
domo, że jak wezmą się za to, to na pewno zepsują. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału 

Konstytucyjnego, chciałaby jeszcze zabrać głos?
(Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 

Przyłębska: Nie.)
Dziękuję pani prezes Trybunału Konstytucyjnego 

za przedstawienie Senatowi informacji.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 

o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 
roku.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1098, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1098 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

przygotowała sprawozdanie dotyczące uchwalonej 
przez Sejm w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto-
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wicemarszałek M. Seweryński) Jednak, proszę państwa, powiem szczerze, że ja, 
jak się temu przyglądałem… Pardon, najpierw po-
wiem, co komisja zadecydowała. Komisja zadecy-
dowała o przyjęciu tychże rozwiązań jednogłośnie, 
o ile pamiętam. Jednak…

Nie wiem, czy w tym momencie mogę to powie-
dzieć, Panie Marszałku, czy potem, jak będę składał 
wnioski o pewne zmiany?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 
jest gospodarzem swojego wystąpienia.)

Dobrze, to jeszcze coś dodam.
Proszę państwa, są pewne rzeczy, które moim zda-

niem wymagają pewnych zmian, z tym że mam je 
wypisane i nie zdążyłem dotrzeć do tych materiałów. 
Jak pan marszałek pozwoli, to czy teraz, czy w dalszej 
części wystąpienia sięgnę do tych pomocy pisemnych, 
bo trudno mówić mi z pamięci i operować numerami 
artykułów, gdyż nie mam aż tak dobrej pamięci, żeby 
pamiętać numery artykułów.

Jeśli chodzi o treść, to powiem, że chodzi o to, 
żeby zrobić odesłanie do odpowiedniego stosowania 
przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów zamiast 
dotychczasowych sformułowań, które proponujemy, 
a które niezbyt ściśle odzwierciedlają…

O, dziękuję. Pani mecenas właśnie mi tu przynio-
sła te sformułowania.

Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, uważam, 
że zachodzi potrzeba zmiany tych sformułowań, któ-
re dotyczą ochrony emerytów i rencistów. Bo my 
tam daliśmy zapis, że jeśli oni pobierają świadczenia 
z pomocy społecznej, to podlegają tej szczególnej 
ochronie przed eksmisją. Ja proponuję – wydaje mi 
się, że byłoby to może bardziej celowe – żeby użyć 
sformułowania mówiącego o ochronie emeryta lub 
rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świad-
czenia z pomocy społecznej. Dlaczego? No, dlatego, 
że często, proszę państwa, się zdarza, że taki eme-
ryt czy rencista spełnia kryteria do otrzymania tego 
świadczenia, a jeszcze go nie otrzymuje. W związku 
z tym warto jednak chronić go, jeżeli spełnia te kry-
teria, lecz nie otrzymuje świadczenia, a nie otrzymuje 
go być może dlatego, że albo nie złożył wniosku, 
albo kieruje się poczuciem honoru, bo znam wielu 
takich ludzi, którzy mimo że są biedni, uważają, że 
do pomocy społecznej nie będą się udawać. Ale gdy 
będzie toczone postępowanie sądowe, to sąd może się 
zwrócić do odpowiednich instytucji i ustalić sytuację 
majątkową takiej osoby i wtedy ona, nawet jeżeli ona 
sama się nie ubiega o świadczenia i nie otrzymuje tych 
świadczeń, ale spełnia kryteria, podlega ochronie 
przed ową eksmisją. To by dotyczyło właśnie tychże 
zmian w art. 2, 3, 4, 5, 6. I to byłoby tyle, jeśli chodzi 
o tych emerytów.

Następnie proponuję dokonanie zmiany w tych 
zapisach, które dotyczą skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego, w odniesieniu do tych kate-

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jącej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jest 
zawarty w druku nr 1064, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 1064 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie wspólnego sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Ustawa zmierza do wykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, który zakwestionował treść art. 144 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Przepis ten dopuszczał tzw. eksmisję na bruk w stosun-
ku do różnego rodzaju służb – chodziło o Policję, o funk-
cjonariuszy Służby Więziennej czy inne służby mun-
durowe – co było ewenementem. Było to sprzeczne, jak 
ocenił trybunał, z art. 30 konstytucji, który gwarantuje 
poszanowanie godności każdego człowieka, i z art. 45 
konstytucji, który gwarantuje prawo dostępu do sądu.

W związku z tym jest to regulacja, która ostać się 
nie może, powinniśmy ten wyrok wykonać. Stąd też 
propozycje poprawek, które przede wszystkim zmie-
rzają do tego, żeby w owym artykule, nr 144, dokonać 
zmiany poprzez, po pierwsze, wprowadzenie zakazu 
wykonywania eksmisji w okresie ochronnym, jak to 
jest przewidziane w ustawie o ochronie praw lokato-
rów, czyli od 1 listopada do 30 kwietnia, a po drugie, 
wprowadzenie w tychże poszczególnych ustawach 
dotyczących służb mundurowych – tak to w skrócie 
określmy – rozwiązań analogicznych do rozwiązań 
w ustawie o ochronie praw lokatorów, czyli wprowa-
dzenie zakazu decydowania o eksmisji, albowiem na-
stępuje to w drodze decyzji, a nie wyroku sądowego, 
w przypadku, gdy chodzi o 5 kategorii osób, w tym 
osoby małoletnie, kobiety w ciąży, osoby niepełno-
sprawne, emerytów i rencistów, którzy korzystają 
ze środków pomocy społecznej. Wprowadzona jest 
zasada, że w takim przypadku, jeżeliby miała być 
wydana decyzja, nie będzie procedowane to w postę-
powaniu administracyjnym, tylko będzie konieczność 
wstąpienia na drogę postępowania sądowego, czyli 
analogicznie jak w ustawie o ochronie praw lokato-
rów. Taka jest ogólna idea.
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) zaną z wypełnianiem czy współwypełnianiem roli 
strażnika konstytucji, czego mamy efekt pod posta-
cią przedłożenia, które jest przedmiotem rozwagi 
Wysokiego Senatu.

Chciałbym wskazać, że minister spraw wewnętrznych 
i administracji bardzo popiera inicjatywę, która została 
zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektó-
rych innych ustaw. Ona ma na celu stworzenie regulacji 
gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomno-
ścią osób, które nie są w stanie we własnym zakresie 
zaspokoić potrzeb mieszkaniowych. Ta konieczność 
stworzenia odpowiedniego oprzyrządowania prawnego, 
odpowiednich regulacji stanowi, co było już podkreślane 
w pierwszym wystąpieniu, wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z połowy października 2017 r.

Przepisy, które zostały zakwestionowane przez 
Trybunał Konstytucyjny, znajdują zastosowanie 
w toku egzekucji administracyjnej. I w przeciwień-
stwie do przepisów regulacji, które odnoszą się do 
egzekucji sądowej w procedurze cywilnej, nie gwa-
rantują eksmitowanym właściwej ochrony przed 
czymś, co w języku potocznym, publicystycznym 
nazywamy „eksmisją na bruk”. Przepisy dotyczące 
eksmisji z lokalu mieszkalnego w ramach egzekucji 
w administracji nie zawierają w obecnym stanie praw-
nym żadnych regulacji chroniących eksmitowanych 
przed bezdomnością, w szczególności nie przewidu-
ją prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, nie 
chronią osób zaliczanych do kategorii podmiotów 
szczególnie chronionych: małoletnich, niepełno-
sprawnych, ubezwłasnowolnionych, kobiet w ciąży 
i bezrobotnych. Nie przewidują również możliwości 
wstrzymania eksmisji na bruk w okresie zimowym, 
czyli od 1 listopada do 31 marca. Nie przewidują także 
możliwości wstrzymania eksmisji, jeżeli dłużnikowi 
nie zostało wskazane tymczasowe pomieszczenie. 
Przedłożenie przygotowane przez Wysoki Senat wy-
chodzi naprzeciw tym wartościom konstytucyjnym, 
które zostały w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sposób szczególny wyartykułowane i podkreślo-
ne jako wzorce kontroli w tymże postępowaniu. Te 
mechanizmy prawne polegają na wprowadzeniu do 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji przepisu, zgodnie z którym opróżnienia lokalu 
mieszkalnego nie będzie można dokonywać w okre-
sie szczególnie chronionym, czyli od 1 listopada do 
31 marca, lub też jeżeli zobowiązany nie jest w sta-
nie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb 
mieszkaniowych.

Ponadto jeżeli zobowiązanemu z tytułu wyro-
ku egzekucyjnego nie przysługuje tytuł prawny do 
innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może 
zamieszkiwać, eksmisja na mocy projektowanych 
przepisów zostanie wstrzymana do czasu, gdy gmina 
wskaże zobowiązanemu tymczasowe pomieszczenie.

gorii osób, które wymieniłem jako te, które powinny 
podlegać szczególnej ochronie. Mianowicie propo-
nuję, żeby zamiast dotychczasowego sformułowania 
zrobić wprost odesłanie do konkretnych przepisów 
ustawy o ochronie praw lokatorów. Mianowicie, że 
w przypadkach tej ochrony, którą tutaj gwarantujemy 
tym 5 kategoriom osób, organ właściwy do wydania 
decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego nie po-
dejmuje decyzji, tylko kieruje do sądu powszechnego 
sprawę o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub tym-
czasowej kwatery. I potem jest zapis, że art. 14, 15 
i 18 ustawy o ochronie praw lokatorów stosuje się tutaj 
odpowiednio. Czyli jest wyraźne wskazanie, jakie to 
przepisy mają zastosowanie. I to by dotyczyło rów-
nież pewnych zmian w ustawie o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych. Ja to wszystko przedstawię we wniosku, 
a nie będę może tak bardzo szczegółowo opowiadał. 
Podsumuję to w ten sposób, że po prostu chcemy 
generalnie wprowadzić zasadę, że emeryt lub renci-
sta, o ile spełnia kryteria do otrzymania świadczenia 
z pomocy społecznej, to podlega wspomnianej ochro-
nie, tak jak pozostałe osoby, a więc kobieta w ciąży, 
małoletni itd. Tak to generalnie wygląda. Ja składam 
wniosek na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę pozostać, Panie Senatorze, ponieważ obec-

nie mogą być pytania ze strony państwa senatorów.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dobrze.)
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie 

panu senatorowi sprawozdawcy? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Teraz chciałbym zapytać, czy przedstawiciel rządu 

chce zabrać głos.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
Tak.)

Zapraszam.
Jest z nami pan Krzysztof Kozłowski, sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Krzysztof Kozłowski:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim bardzo dziękujemy za tę ini-

cjatywę ustawodawczą, którą podjął Wysoki Senat, 
wpisując się też w pewną tradycję ustrojową zwią-
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(sekretarz stanu K. Kozłowski) Proszę o zabranie głosu pana senatora Czerwiń-
skiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Właściwie dzisiaj bym nie zabierał głosu, bo 

zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak 
i projekt ustawy bronią się same, tak bym to nazwał. 
Zresztą pan minister przed chwilą powiedział to z tej 
mównicy. Ale wtedy, gdy rozmawialiśmy na temat 
tego wyroku, wyraźnie były wskazywane 2 katego-
rie ustaw czy też 2 kategorie osób, które mogłyby 
być zainteresowane, tak bym to nazwał, wprowa-
dzeniem go w życie. Pierwsza to są służby podle-
głe panu ministrowi, głównie, bo przecież część jest 
nadzorowana przez innych ministrów. Nazwałbym je 
ogólnie służbami mundurowymi. I ta ustawa – jeszcze 
z drobnymi poprawkami, o których tutaj mówił pan 
senator sprawozdawca – jest już kompletna. Ale dru-
gą kategorią, w przypadku której eksmisja, mówmy 
wprost, na bruk w trybie administracyjnym może 
być stosowana, są tzw. specustawy. Specustawy, któ-
re miały na celu przyspieszenie pewnych procesów 
inwestycyjnych. Ja je wymienię, żeby było to jasne: 
ustawa o transporcie kolejowym z roku 2003; ustawa 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych z tegoż roku 
2003; ustawa z roku 2009 o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lot-
nisk użytku publicznego; ustawa z 2010 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych; ustawa 
z 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w za-
kresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących; ustawa z 2015 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych; ustawa z 2017 r. o inwestycjach w za-
kresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską; ustawa z roku 2019 o przygotowa-
niu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 
naftowym.

Te wszystkie specustawy – tak je określmy – nie-
stety mogą doprowadzić do takiej właśnie sytuacji 
bardzo daleko idącej nierówności: inaczej jest w pro-
cedurze cywilnej, a inaczej w procedurze administra-
cyjnej. W żaden sposób nie są chronione te osoby, któ-
re mają to nieszczęście – bo nawet nie muszą zawinić, 
nie muszą wykonywać żadnych działań sprzecznych 
z prawem czy na granicy prawa – że ich nierucho-
mości leżą np. w ciągu proponowanej autostrady albo 
w przebiegu proponowanego rurociągu. I co wtedy? 
Wtedy następuje ich wywłaszczenie, pozbawienie 
ich… tzn. oprócz wywłaszczenia następuje przede 
wszystkim pozbawienie ich możliwości mieszkania 
w lokalu, który zajmują. Ten lokal czy ten budynek 

Jestem głęboko przekonany, że oczekiwanym 
efektem projektowanej regulacji jest zapewnienie 
ochrony przed eksmisją na bruk osobom zobowią-
zanym do opróżnienia lokalu na podstawie decyzji 
administracyjnej, bo to jest rygor, w którym się poru-
szamy w zakresie tego przełożenia, jak również ujed-
nolicenie eksmisji w zakresie osób eksmitowanych 
na bruk w procedurze cywilnej i administracyjnej.

No, rzeczywiście – jak pan senator w swoim 
wystąpieniu podkreślał – ta głęboka nierównowaga 
w ochronie pozycji prawnej osób, które są zobowiąza-
ne do opróżnienia lokalu w toku procedury cywilnej 
i w toku procedury administracyjnej, musi zostać 
wyeliminowana, przede wszystkim w imię wartości 
konstytucyjnych, które zostały sprecyzowane w wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego.

Chciałbym Wysokiemu Senatowi bardzo podzię-
kować za dotychczasowe prace, niezwykle meryto-
ryczne, nad tym przedłożeniem. Bardzo cieszy mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji to, że 2 
zasadnicze uwagi, które były zawarte w piśmie z dnia 
12 lutego 2019 r., zostały przez komisje, przez Wysoki 
Senat pozytywnie rozpatrzone.

W związku z tym, że – jak rozumiem – ustawa 
będzie jeszcze przedmiotem dalszych, pogłębionych 
rozważań we właściwej komisji, chciałbym poprosić 
Wysoki Senat o rozważenie tej uwagi czy tego spo-
strzeżenia, które jest zawarte w pkcie 1 pisma mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji z 12 lutego 
2019 r. Ta propozycja ma charakter doprecyzowują-
cy, wymiar legislacyjny, ale wydaje się, że również 
w kontekście późniejszego stosowania ustawy będzie 
miała istotne znaczenie. Oczywiście jesteśmy do dys-
pozycji państwa senatorów na posiedzeniu komisji.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

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

wie mogą zgłaszać z miejsca pytania do obecnego na 
posiedzeniu przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.
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(senator J. Czerwiński) oraz poprawki pana senatora Czerwińskiego powinny 
być przedmiotem dodatkowego rozpoznania przez 
komisję, o co właśnie wnoszę. Dziękuję bardzo.

I dołączam do tych poprawek jeszcze drugą stronę, 
którą per omissionem zapomniałem dołączyć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli pan senator Czerwiński i pan 
senator Cichoń.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do złożonych wniosków?
Dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Przystępujemy do rozpatrzenia… Przepraszam, 
pan senator Cichoń złożył wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Sprzeciwu nikt nie zgłasza.
Przechodzimy do następnego punktu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porządku obrad: ustawa o uregulo-
waniu niektórych spraw w związku z wystąpie-
niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1128, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1128 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 

zostaje po prostu wyburzony i tam będzie autostrada. 
Pytanie, co z takimi ludźmi począć, tym bardziej że 
oni, jak mówię, praktycznie rzecz biorąc, nie zawinili 
w tej sytuacji.

Proponujemy w tych poprawkach – i bardzo dzięku-
ję za pomoc przedstawicielom Biura Legislacyjnego, 
bo sam bym się nie poważył, żeby to wszystko napisać 
– aby te ustawy uzupełnić o przepisy bardzo podobne 
do tych, jakie są w ustawach mundurowych, czyli 
objąć tych ludzi, a ich jest niewielu, takim samym 
dobrodziejstwem, powiedziałbym, ochronnym jak 
to, który w tej chwili funkcjonuje… przepraszam, ma 
funkcjonować w ustawach mundurowych.

Może – od razu uprzedzam – zostać przywołany 
kontrargument, że przecież te specustawy po to są 
formułowane, żeby jak najszybciej doprowadzić do 
etapu rozpoczęcia inwestycji. Ja z tym się zgadzam. 
Ale skoro można się pochylić nad robaczkiem czy nad 
jakąś trawką w ramach ochrony przyrody w procesie 
uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, to tym bardziej 
można w tym samym czasie pochylić się nad ludźmi, 
którzy mieszkają w ciągu proponowanej autostrady 
czy na miejscu lotniska, które ma być budowane. To 
tyle, jeśli chodzi o te kwestie związane ze specusta-
wami.

Ponadto proponujemy uzupełnienie we wszystkich 
ustawach katalogu osób, które są chronione, o jeszcze 
1 kategorię, a mianowicie osoby posiadające status 
bezrobotnego, o tę kategorię oprócz kobiet w cią-
ży, małoletnich, osób niepełnosprawnych, obłożnie 
chorych, emerytów lub rencistów. Dlaczego o nich? 
Bo w ustawie o ochronie praw lokatorów, która jest 
w tym przypadku takim jakby wzorcem, ustawą mat-
ką dla tych ustaw szczegółowych, ta kategoria osób, 
czyli osoby bezrobotne, też jest chroniona.

I takie poprawki składam na ręce pana marszałka. 
Prosiłbym Wysoką Izbę o pozytywne przegłosowanie 
tych poprawek.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję…)
A także oczywiście rząd o pozytywny stosunek 

do nich. Dziękuję.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja tylko w uzupełnieniu tego, co już wcześniej 

powiedziałem, chciałbym jeszcze dodać, zapropo-
nować rozpoznanie tychże poprawek przez stosowną 
komisję. Myślę, że te poprawki, które ja złożyłem, 
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) że projektowane rozwiązania mają charakter szcze-
gólny, ograniczony do pewnych kategorii spraw i do 
pewnego okresu. Przedmiotowa ustawa w zakresie 
swoich regulacji uwzględnia zasadę wzajemności.

Wysoki Senacie, na posiedzeniu komisji ustawa 
została omówiona przez przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro Legislacyjne przedstawiło swoje uwagi do 
ustawy, w tym 4 uwagi szczegółowe dotyczące art. 58, 
art. 60, art. 2 ust. 1 oraz art. 45 i 159, nie wskazując 
jednak propozycji poprawek. W uwagach ogólnych 
legislator wskazał, że ustawa powinna wejść w życie 
z dniem twardego brexitu. Jeżeli będzie to 29 mar-
ca 2019 r., to wprowadzenie poprawek do ustawy 
przez Senat w dniu dzisiejszym nie pozwoli na opu-
blikowanie ustawy do dnia 29 marca. Jeżeli z kolei 
przyjmiemy, że perspektywa twardego brexitu oddala 
się, ale jest nadal realna, zasadne mogą być zmiany 
w tekście ustawy.

W ramach dyskusji senatorowie pytali głównie 
o termin wejścia w życie ustawy, mając świadomość, 
że brexit może nastąpić później, niż założono. Pytano 
również o uregulowania tego typu w innych pań-
stwach Unii Europejskiej. Przedstawiciele minister-
stwa w odpowiedzi wskazali, że w sytuacji, kiedy 
bezumowny brexit nastąpi w innym terminie, bę-
dzie jeszcze możliwość dokonania stosownej zmiany. 
Przepisy ustawy należy oceniać jako rozwiązanie 
nadzwyczajne, które ma na celu przede wszystkim 
zapobieżenie chaosowi prawnemu do czasu uregu-
lowania w pełniejszy i trwalszy sposób relacji po-
między Unią a Zjednoczonym Królestwem, a także, 
w zakresie dopuszczalnym prawem Unii Europejskiej, 
relacji między Polską a Zjednoczonym Królestwem.

Ponadto proponowane rozwiązania uwzględniają 
wytyczne dotyczące przychylnego podejścia do praw 
obywateli Zjednoczonego Królestwa zamieszkują-
cych obecnie na terytorium RP. Projektowane przepi-
sy kompleksowo regulują sytuację prawną obywateli 
Zjednoczonego Królestwa zamieszkujących, pracują-
cych i prowadzących działalność gospodarczą na te-
renie RP, a także przewidują uregulowania dotyczące 
sytuacji polskich obywateli powracających do kraju.

W przypadku twardego brexitu każde z państw 
członkowskich Unii Europejskiej będzie obowiązane 
do indywidualnego uregulowania zasad pobytu oby-
wateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich 
rodzin na swoim terytorium, a także do uregulowania 
innych kwestii w prawie krajowym. Obecnie nie wia-
domo, w jaki sposób inne państwa członkowskie ure-
gulują wspomniane kwestie na poziomie krajowym.

W trakcie dyskusji został złożony wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. W głosowaniu 9 senato-
rów było za, a 3 się wstrzymało od głosu. Wniosek 
został przyjęty. 

Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawić sprawozdanie z prac komisji, które odbyły 
się 20 marca, w sprawie rozpatrzenia rządowego 
przedłożenia, ustawy o uregulowaniu niektórych 
spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ‒ druk 
nr 1128.

Ustawa ma na celu stworzenie mechanizmu awa-
ryjnego na wypadek tzw. twardego brexitu, czyli wy-
stąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez umowy 
o wystąpieniu z Unii Europejskiej. W przypadku bez-
umownego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej całe pierwotne i wtórne prawo Unii 
Europejskiej przestanie obowiązywać w odniesieniu 
do Zjednoczonego Królestwa w dniu wystąpienia tego 
państwa z Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo 
stanie się państwem trzecim, w związku z czym oby-
watele Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 
członkowie ich rodzin zamieszkujący w innych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym na 
terenie Polski, utracą uprawnienia pobytowe wyni-
kające z obywatelstwa Unii Europejskiej oraz dalsze 
uprawnienia związane z tym statusem, posiadane do 
tej daty, i staną się obywatelami państwa trzeciego 
nieposiadającymi uregulowanego statusu.

Ustawa ma przeciwdziałać temu, żeby obywatele 
Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin 
w przypadku twardego brexitu byli traktowani od 
dnia wystąpienia z Unii Europejskiej jako cudzoziem-
cy nielegalnie przebywający na terytorium Polski. 
Ustawa ta umożliwia kontynuację dotychczasowe-
go pobytu na terytorium Polski w tożsamym celu, 
np. wykonywania pracy lub dalszego prowadzenia 
działalności gospodarczej, i uzyskanie stosownych 
zezwoleń pobytowych. Ustawa określa zasady doty-
czące pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa 
i ich rodzin w Polsce, zatrudnienia i wykonywania 
działalności gospodarczej, świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, delegowania pracowników, uprawnień 
do kierowania pojazdami oraz egzekucji sądowej 
w sprawach cywilnych.

Należy zaznaczyć, że regulacje przedstawione 
w ustawie zakładają realizację słusznego celu, ja-
kim jest wprowadzenie rozwiązań przejściowych 
w niektórych dziedzinach na wypadek bezumow-
nego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej. Dynamika procesu brexitu oraz związa-
na z nią ciągła niepewność co do terminu i formy jego 
zakończenia uzasadniają przyjęcie ustawy w propo-
nowanym kształcie. Jednocześnie trzeba podkreślić, 
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uprawnieniami i obowiązkami obywateli polskich, 
którzy przebywają na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa, a których sytuacja prawna może ulec da-
lekiej weryfikacji w związku z twardym, bezumow-
nym brexitem.

W toku negocjacji prowadzonych pomiędzy rzą-
dem Rzeczypospolitej a Zjednoczonym Królestwem 
bardzo wyraźnie akcentowana była zasada wzajemno-
ści. Ta zasada znajduje swoje bezpośrednie odzwier-
ciedlenie w warstwie normatywnej rozpatrywanej 
przez Wysoki Senat ustawy. Ona oczywiście ma swój 
kontekst europejski, międzynarodowy i związana jest 
z realizacją deklaracji Unii Europejskiej o zapew-
nieniu ochrony praw Brytyjczyków w poszczegól-
nych państwach unijnych. W tej deklaracji, w usta-
leniach politycznych podkreślano, że obywatele Unii 
Europejskiej w Zjednoczonym Królestwie nie powin-
ni ponosić negatywnych konsekwencji w przypadku 
braku zawarcia przez Unię Europejską i Zjednoczone 
Królestwo właściwej umowy wystąpienia, umowy 
brexitowej. Oczywiście debata polityczna, która toczy 
się w tej chwili w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym 
Królestwie, odpowie nam na pytanie, czy dojdzie do 
tzw. twardego brexitu w planowanym terminie, z koń-
cem marca, czy też przez państwa Unii Europejskiej 
zostanie tutaj udzielona prolongata terminowa.

Niemniej jednak, żeby w sposób należyty przygo-
tować nasz porządek prawny, instrumentarium, insty-
tucje ustrojowe do pobytu obywateli brytyjskich, jak 
również zapewnić im stosowny dostęp do świadczeń 
o charakterze społecznym, zdrowotnym, ustawa okre-
śla zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego 
Królestwa i ich rodzin, którzy od momentu wystąpie-
nia tego państwa skorzystają z traktatowej swobody 
przepływu osób.

Zakres przedmiotowy ustawy dotyczy również 
zasad: przyznawania i wypłaty świadczeń zabezpie-
czenia społecznego, z uwzględnieniem okresów pracy 
i zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie; prowa-
dzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorcę 
zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa, który 
świadczy usługi agencji zatrudnienia w naszym kraju; 
delegowania pracownika do Polski ze Zjednoczonego 
Królestwa; ochrony roszczeń pracowniczych w przy-
padku niewypłacalności pracodawcy będącego przed-
siębiorcą zagranicznym ze Zjednoczonego Królestwa; 
uczestnictwa w obrocie gospodarczym brytyjskich 
osób zagranicznych; przystępowania obywateli 
Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin do 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do cza-
su udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub ze-
zwolenia na pobyt stały; uznawania wydanych na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa dokumentów 
stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania 
pojazdami i kontynuacji egzekucji sądowych prowa-
dzonych na podstawie orzeczeń sądów Zjednoczonego 

Komisje wnoszą, aby Wysoki Senat uchwalić ra-
czył przedłożoną ustawę. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy przedstawiciel rządu, pan Krzysztof 
Kozłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, chce zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
Uprzejmie proszę.)

Zapraszam na trybunę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Krzysztof Kozłowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia 

stanowiska, za możliwość zabrania głosu. Zanim to 
uczynię w wymiarze merytorycznym, za pozwole-
niem pana marszałka chciałbym przekazać podzię-
kowania na ręce obecnych tutaj wiceministrów dla 
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, dla pani 
minister i dla pana ministra zdrowia, bo ustawa, która 
jest przedmiotem rozwagi Wysokiego Senatu, jest 
owocem współpracy 3 resortów: spraw wewnętrznych 
i administracji, rodziny, pracy i polityki społecznej 
oraz zdrowia.

Jest to przedłożenie, które kompleksowo reguluje 
nie tylko prawa pobytowe, ale również kwestie spo-
łeczne i socjalne obywateli brytyjskich przebywają-
cych na terytorium Rzeczypospolitej, w tym kwestie 
dostępu do służby zdrowia. Oczywiście ta ustawa ma 
charakter warunkowy i związana jest z tzw. twardym 
czy bezumownym brexitem.

Przedstawiając stanowisko rządu do przedłożenia, 
do ustawy chciałbym uprzejmie wskazać, że ustawa 
przede wszystkim wychodzi naprzeciw interesom 
państwa polskiego w relacjach ze Zjednoczonym 
Królestwem w kwestiach związanych z prawami, 

(senator sprawozdawca A. Kamiński)
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(sekretarz stanu K. Kozłowski) cie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy lub pobyt stały, czyli w toku tej procedury 
potwierdzenia legalności przebywania na terytorium 
Rzeczypospolitej, będą mieli zachowane prawo do 
wykonywania pracy lub też do kontynuacji już pod-
jętej działalności gospodarczej. Innymi słowy, prawa 
Brytyjczyków na wypadek bezumownego wyjścia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zostały 
przez tę ustawę w bardzo szerokim, wielopłaszczy-
znowym wymiarze zagwarantowane.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jest na posiedzeniu także pan Marcin Zieleniecki, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedstawi-
cieli rządu. Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że nikt nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o wspieraniu dzia-
łalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1120, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1120 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych, obradujące wspól-
nie w dniu 19 marca br., rozpatrzyły ustawę o wspie-
raniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej 
Nauki; druk senacki nr 1120.

Królestwa. Mamy więc do czynienia z ustawą bardzo 
pojemną treściowo, bardzo szeroko regulującą prawa 
podmiotowe obywateli Zjednoczonego Królestwa na 
terytorium Rzeczypospolitej.

I kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę: jest 
to ustawa pierwszej potrzeby. Bo to są kwestie poby-
towe, to jest zakres zagadnień związanych z prawi-
dłową realizacją dostępu do świadczeń społecznych, 
ale również chociażby tak żywotne w życiu codzien-
nym kwestie jak uznawanie praw jazdy wydanych 
przez rząd Zjednoczonego Królestwa na terytorium 
Rzeczypospolitej.

Jedne z ważniejszych zagadnień zawartych w usta-
wie dotyczą kwestii pobytowych, tych podstawowych, 
fundamentalnych. Według nowych regulacji miesz-
kający w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich 
rodzin od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej – jeśli przyjąć, że nastąpi to 30 marca 
2019 r. – będą mieli 21 miesięcy, czyli czas do 31 grud-
nia 2020 r., na złożenie wniosku w celu potwierdzenia 
swojego statusu pobytowego w Polsce. Do tego czasu 
ich legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest 
w pełni potwierdzony, ten pobyt jest uznany przez 
nasze ustawodawstwo za legalny.

Prawo do złożenia wniosku o zezwolenie poby-
towe na pobyt stały lub czasowy będą mieli wszyscy 
Brytyjczycy, którzy mieli prawo pobytu lub prawo 
stałego pobytu na terenie naszego kraju przed datą 
brexitu. Dotyczy to również członków ich rodzin, 
którzy posiadają takie uprawnienie pobytowe.

Wydawanie zezwoleń będzie zwolnione z opłat 
o charakterze administracyjnym.

Osoby, które w dniu brexitu będą miały prawo sta-
łego pobytu w Polsce, w okresie przejściowym, czyli 
do końca 2020 r., będą mogły ubiegać się o zezwolenie 
na pobyt stały. Zastosowaliśmy tutaj zasadę pełnej 
otwartości polskiego systemu prawnego na zapew-
nienie legalnego, nieprzerwanego pobytu obywateli 
brytyjskich na terytorium państwa polskiego. Jest to 
duże wyjście naprzeciw wobec naszych partnerów po 
stronie brytyjskiej. Jest to wyjście naprzeciw, które 
jednocześnie jest oparte na tym wynegocjowanym 
zaufaniu co do zasady pełnej wzajemności.

Pozostałe osoby będą mogły ubiegać się o zezwo-
lenie na pobyt czasowy, udzielony na okres 5 lat. Po 
5 latach legalnego pobytu na terytorium państwa pol-
skiego, również po zakończeniu procedury brexito-
wej, Brytyjczycy i członkowie ich rodzin będą mogli 
uzyskać zezwolenie na pobyt stały na warunkach 
ogólnych, na warunkach dotychczasowych.

Zgodnie z przedłożeniem, z ustawą Brytyjczycy 
oraz członkowie ich rodzin, których pobyt w Polsce 
zostanie uznany za legalny w tym okresie od daty bre-
xitu do 31 grudnia 2020 r., oraz którzy będą w trak-
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) swoich prac. Będzie także możliwe objęcie tym fi-
nansowaniem wczesnej fazy badań.

W czasie posiedzenia komisji były przywoływa-
ne analogiczne rozwiązania poza granicami naszego 
kraju. Oczywiście w trakcie posiedzenia komisji zgła-
szano wątpliwości, pytania, czy nie można byłoby tej 
działalności zawrzeć w dotychczasowych agendach, 
chodziło o Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, czy wręcz nawet propo-
zycje pewnych modyfikacji rozwiązań w tych insty-
tucjach w obecnie istniejącym kształcie.

W trakcie posiedzenia komisji zostały zgłoszone 
2 wnioski: wniosek pierwszy – o odrzucenie ustawy, 
wniosek drugi – o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Komisje przyjęły istotną większością głosów wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji 
zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy.

W trakcie posiedzenia komisji dyskutowano oczy-
wiście nad wieloma szczegółowymi zagadnieniami. 
W szczególności na uwagę zasługuje opinia wyrażona 
przez pana profesora Marciniaka, przewodniczącego 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który 
podkreślał to, że w obecnym systemie finansowania 
nauki jednak brakuje pewnej elastyczności, która jest 
niezwykle potrzebna. Poza tym jest też problem, jak 
to pan profesor nazwał, kapitału ryzyka. Chodzi o to, 
że wiemy, że z jednej strony tam, gdzie to ryzyko jest 
największe, szanse na wielkie odkrycia są największe, 
a z drugiej strony podejmowanie tego ryzyka z punktu 
widzenia chociażby ustawy o finansach publicznych 
czy z uwzględnieniem innych przesłanek, w ramach 
których funkcjonuje nauka i szkolnictwo wyższe, jest 
trudne. Oczywiście jest to ważny argument.

Podnoszono także, co nie jest obojętne, że jest to 
zwiększenie finansowania nauki o konkretną kwotę, 
o te 500 milionów zł. Jest nadzieja, że będą też prze-
znaczane dodatkowe kwoty na ten cel. Padło także 
sformułowanie, że ta kwota, którą Bank Gospodarstwa 
Krajowego przekaże na te cele, nie jest zabieraniem 
środków bankowi, ponieważ we wcześniejszym okre-
sie bank został niejako celowo doposażony w środki 
finansowe, bo już wtedy przewidywano, że te środki 
zostaną na ten cel przeznaczone.

Tak że niniejszym zwracam się z prośbą do 
Wysokiej Izby o przychylenie się do wniosku połączo-
nych komisji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, i przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, pana senatora Piotra Wacha, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Celem ustawy jest utworzenie nowego sposobu fi-
nansowania badań naukowych i prac rozwojowych, 
a także ich komercjalizacji, w formie Funduszu Polskiej 
Nauki. Fundusz zostanie dofinansowany ze środków 
Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą 500 milio-
nów zł. Środki funduszu, zgodnie z art. 2 ustawy, 
będą pochodziły z dotacji celowych z budżetu pań-
stwa, odsetek od wolnych środków funduszu przeka-
zanych w depozyt, środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środków 
z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz fundu-
szu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wpływów 
z obligacji emitowanych na rzecz funduszu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, pożyczek z budżetu pań-
stwa, darowizn i zapisów, wpływów z innych środków 
publicznych, wpływów z komercjalizacji wyników 
pracy zespołów badawczych, o których mowa w art. 5 
niniejszej ustawy, a także wpływów z innych tytułów.

W celu umożliwienia realizacji zadań funduszu 
w Radzie Nadzorczej BGK będzie zasiadał przedsta-
wiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego. Trzeba też podkreślić, że nadzór nad gospoda-
rowaniem środkami tego funduszu będzie sprawowała 
Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego.

To, co dla naukowców najważniejsze, to fakt, że 
środki tego funduszu będą przekazywane na finan-
sowanie zespołów badawczych prowadzących dzia-
łalność naukową w formie wirtualnego instytutu ba-
dawczego, w obszarach wskazanych przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
gospodarki, a także na komercjalizację wyników tych 
badań. A zatem w ten sposób jest jakby wypełniona 
luka – finansowane będzie działanie, którego do tej 
pory nie finansuje ani Narodowe Centrum Nauki, ani 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Działania związane z organizacją wirtualnego in-
stytutu badawczego oraz jego zarządzaniem minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
będzie powierzał podmiotowi zarządzającemu na 
podstawie umowy. Podmiotem takim będzie Sieć 
Badawcza Łukasiewicz. Tym operatorem będzie 
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Sposób funkcjonowania wirtualnego instytutu 
badawczego będzie odbiegał od dotychczasowych 
sposobów finansowania badań, bowiem środki finan-
sowe będą przeznaczane na tworzenie i rozwój ze-
społów badawczych, a nie prac jako takich, czym się 
zajmują agendy wymienione przeze mnie wcześniej, 
czyli Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Zespoły te będą realizowały ba-
dania wpisujące się w ustaloną agendę badawczą. 
Należy podkreślić, że w ten sposób zespoły te będą 
miały zapewnione długoterminowe finansowanie 
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sprawozdania prezesa i go usunąć. I tam jednym z tej 
piątki jest również delegowany wiceminister z resortu 
nauki i szkolnictwa wyższego. W tym przypadku 
tym funduszem i tą ścieżką finansowania, która się 
nazywa Funduszem Polskiej Nauki, dysponuje właści-
wie wyłącznie i dość samodzielnie, powiedziałbym, 
że z bardzo umiarkowaną kontrolą, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Krytyka polega na tym, że 
system finansowania nauki i wszystkie fundusze po-
winny iść właściwie podstawowymi, kontrolowanymi 
ścieżkami. A jeżeli jest niewystarczająca elastyczność 
lub są niewystarczające, niedostosowane przepisy 
w zakresie utworzenia np. instytutu wirtualnego, 
przeciw czemu nie protestuję szczególnie, aczkolwiek 
jest to jakby specjalna nazwa dla zespołów badaw-
czych… A więc zespół badawczy tworzy tutaj jakby 
instytut wirtualny, a ten instytut podpisuje umowę 
z jednostką zarządzającą. W tym systemie jest rów-
nież umieszczona jednostka szkolnictwa wyższego 
lub instytut badawczy, nazwijmy to, przemysłowy 
czy resortowy, który zatrudnia lidera projektu. Jest 
to pionowa, skomplikowana struktura, słabo kontro-
lowana, która w dodatku komplikuje system i właści-
wie doprowadza do tego, że minister do spraw nauki 
i szkolnictwa wyższego po swojemu realizuje jakieś 
cele naukowe, które zamierza przeprowadzić.

Tego dotyczy krytyka i to jest powodem wnio-
sku mniejszości o odrzucenie ustawy, a nie to, żeby 
usprawniać lub zwiększać finansowanie w zakresie 
badań naukowych, w szczególności wdrażanych ba-
dań naukowych. Dziękuję bardzo. 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do panów 
senatorów sprawozdawców.

Pani senator Rotnicka. Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panowie Sprawozdawcy Komisji, przysłuchiwa-

łam się tym sprawozdaniom, czytałam również opinię 
Biura Legislacyjnego i właściwie mam bardzo mie-
szane uczucia. Po co właściwie ta ustawa powstaje? 
Chyba się wpisuję w ten ton dyskusji, o jakim tutaj 
mówił pan senator Wach. Po co właściwie my two-
rzymy tę nową ścieżkę finansowania nauki? Bo ja 
generalnie odbieram to tak: otóż to, co się dzieje te-
raz, nie jest może zbyt dobre i my jako rząd czy my 
jako formacja państwowa nie mamy dokładnego czy 
dogłębnego wpływu na to, co jest, więc stworzymy 

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Wniosek mniejszości komisji, jak już wcześniej 

zostało to powiedziane, dotyczy odrzucenia ustawy. 
Powodem tego nie jest ani nadmiar środków kiero-
wanych na badania, ani cele, powiedziałbym, chęć 
wzmocnienia pewnych segmentów badań. Jest jednak 
kilka powodów.

Mianowicie, po pierwsze, organizacja. Tworzenie 
kolejnego systemu równoległego, w zasadzie niepod-
legającego istotnej kontroli, tak jak w przypadku po-
zostałych głównych strumieni finansowania nauki, to 
jest jedna rzecz. Po drugie, są to bieżące, tegoroczne 
sprawy finansowe, czyli wyjęcie z funduszu statuto-
wego BGK kwoty 500 milionów zł.

Zacznę od sprawy finansów. To jest tak, że zgod-
nie z podstawowym tekstem ustawy pierwszym 
źródłem finansowania jest dotacja celowa. I byłoby 
w porządku, gdyby tegoroczny budżet przewidywał 
taką dotację i przewidywał taką możliwość finanso-
wania. Ale w tym roku w 30 dni po wejściu w życie 
ustawy fundusz statutowy BGK zostanie uszczuplony 
o kwotę 500 milionów zł, przeciw czemu sam bank 
protestował. Do tego rozwiązania miała również za-
strzeżenia Prokuratoria Generalna. To odnośnie do 
finansów i kwestii, że tak powiem, zasilenia nauki. 
Oczywiście pan minister składał wyjaśnienia i mówił, 
że bank był dofinansowywany np. w roku 2017. Ale 
Bank Gospodarstwa Krajowego w tej chwili prowadzi 
najróżniejsze działania związane z finansowaniem, 
że tak powiem, działalności szkolnictwa wyższego 
i nauki, np. sprawy kredytów, umorzeń kredytów, 
pożyczek studenckich itd. Trudno teraz powiedzieć, 
jak te sprawy bilansowo wyglądają, jednak formal-
nie uszczupla się tutaj fundusz statutowy, przez co 
wpływa się na bezpieczeństwo finansowe banku. I to 
nie ulega wątpliwości, bo ta kwestia była podnoszona 
przez inne agendy rządowe.

To było odnośnie do kwestii finansów, a odno-
śnie do samej metody zastosowanej w rozwiązaniu, 
czyli tej ścieżki finansowania badań naukowych… 
To jest druga, równoległa ścieżka. Na poprzednim 
posiedzeniu dyskutowaliśmy o sprawie sieci nauko-
wej Łukasiewicz oraz Centrum Łukasiewicz i gło-
sowaliśmy nad tym. Właściwie tamten system jest 
systemem równoległym do podstawowego, a mia-
nowicie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
i Narodowego Centrum Nauki, które zajmują się 
przeprowadzaniem konkursów, finansowaniem 
i kontrolowaniem wydawania pieniędzy na badania 
naukowe. Centrum Łukasiewicz de facto jest kon-
trolowane przez ministrów, przez zespół ministrów, 
który tworzy tam ciało kolegialne. I właściwie decy-
duje również… To znaczy jest też w stanie nie przyjąć 
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(senator J. Rotnicka) I teraz główny problem polega na tym – i tu zapewne 
trzeba by było taki slajd pokazać – jakie są wielkości 
środków finansowych w tych poszczególnych obszarach 
i jakie są potencjalne potrzeby. I dopiero wtedy mógłbym 
spróbować odpowiedzieć na pytanie pani senator. Tak 
że co do jakościowej odpowiedzi, to wydaje mi się, że 
jej udzieliłem, a co do ilościowej, no to nie mam stosow-
nego instrumentarium, żeby to zrobić.

(Senator Piotr Wach: Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Ja bym powiedział… Mniej więcej już to powie-

działem, ale uszczegółowię. Mniej więcej powiedzia-
łem to w swoim sprawozdaniu, w ramach krytyki 
ustawy. Ale powiem bardziej dobitnie: poprzez tę 
ustawę minister chce się uwolnić od więzów, jakie 
nakłada system dotychczasowego finansowania ba-
dań naukowych poprzez instytucje NCBR i NCN. To 
na pewno. Minister po prostu chce dysponować pie-
niędzmi i decyzjami. Decyzjami dotyczącymi tego, 
jakie obszary nauki finansować, a pieniędzmi w ten 
sposób, że w tym roku chce od razu mieć pieniądze 
poza budżetem. To po pierwsze.

Po drugie, te same cele wprost można by realizować 
poprzez Sieć Badawczą Łukasiewicz, która zresztą 
też była krytykowana i w jej przypadku też wnosi-
łem o odrzucenie, ale ona już jest przyjęta, ta usta-
wa już jest podpisana. W związku z tym… Różnica 
jest taka: tam o tym decyduje nie wyłącznie minister 
szkolnictwa wyższego. W decyzjach, jeżeli chodzi 
o Sieć Badawczą Łukasiewicz, jest on w zdecydowa-
nej mniejszości. A mianowicie ta rada, która decyduje 
właściwie o wszystkim, składa się z 5 wiceministrów, 
powiedzmy, proporcjonalnie do wkładu instytutów, 
które wpisały się w sieć. Tak że to jest taki, w moim 
pojęciu, woluntarystyczny projekt, który wprost chce 
dać narzędzia i decyzje ministrowi nauki i szkolnictwa 
wyższego. Czy słusznie? Moim zdaniem nie, dlate-
go że wszystkie od ręki wydawane decyzje podlegają 
znacznie silniejszym wpływom i koniunkturom niż te, 
które są ściślej kontrolowane. Poprawne rozwiązanie 
powinno zmierzać albo do głębszej – dość głębokiej 
albo głębszej – nowelizacji ustaw dotyczących NCBR 
i NCN, albo do ewentualnie drobniejszych korekt do-
tyczących Sieci Badawczej Łukasiewicz.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mogę jeszcze 
dopytać? Bardzo krótko.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pani senator Rotnicka, potem pan 

senator.

coś nowego, gdzie będzie prosta ścieżka, bym powie-
działa, nakazowo-rozdzielcza. Ja tak to odbieram. 
Otóż najpierw z Banku Gospodarstwa Krajowego 
zabierzemy jakieś pieniądze, potem powołamy naszą, 
powiedzmy, radę nadzorczą – nie wiem, kto będzie 
w tej radzie nadzorczej – i będziemy, że tak powiem, 
promować te tematy badawcze, na których nam bar-
dzo zależy. Czy ja poprawnie myślę? Zwracam się 
zarówno do pana senatora Wiatra, jak i do pana pro-
fesora Wacha. Takie mam pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panowie Senatorowie.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, w zasadzie 

pani senator przeprowadziła takie dłuższe rozważa-
nia i to pytanie nie jest takie ostre, ale postaram się 
najlepiej, jak potrafię, na nie odpowiedzieć.

Otóż nie ma wątpliwości, że system grantowy, 
jaki funkcjonuje, oparty na Narodowym Centrum 
Nauki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nie 
zabezpiecza w sensie systemowym finansowania na-
uki w Polsce. Nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest. 
Myślę, że wielokrotnie system grantów jako taki był 
krytykowany, aczkolwiek jestem daleki od tego, żeby 
go krytykować. Jednak jestem przekonany, że system 
finansowania różnych przedsięwzięć naukowych powi-
nien być niezwykle heterogeniczny, tak jak potrzeby są 
heterogeniczne. Oczywiście w przeszłości, poza gran-
tami Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, była tzw. dotacja statutowa 
i ona jakby miała być tym finansowaniem prac badaw-
czych podstawowych. W tej chwili nowa ustawa o nauce 
i szkolnictwie wyższym przeniosła jakby te środki fi-
nansowe do subwencji i to jakby tam jest. Jednak gdy się 
popatrzy na te narzędzia czy na te metody finansowania, 
to się zobaczy, że mamy Narodowe Centrum Nauki, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mamy NAWA, 
czyli wyjazdy, mamy, powiedzmy, w ramach subwencji 
działalność statutową, ale pozostają jeszcze obszary – 
na pewno jest ich wiele, ja wymienię tylko 2 – które 
nie są kompletnie tym objęte. Są zespoły badawcze, 
które wymagają finansowania w okresie dłuższym niż, 
powiedzmy, 2, 3 lata, niezwykle potrzebne bądź to ze 
względu na interes państwa, bądź to ze względu na inte-
res gospodarki, bądź to ze względu na jakieś inne ważne 
interesy i nadzieje, a nie mieszczą się w tym. Z drugiej 
strony wymienione tutaj i przeze mnie, i przez pana 
senatora profesora Piotra Wacha, sprawozdawcę mniej-
szości, właśnie ten instytut wirtualny i sieć Łukasiewicz 
też są takim elementem, który słabo w tym się lokuje. 
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sposób, bo wzrasta z 12 do 13 osób – zwiększa się 
również o 1 osobę minimalną liczbę osób potrzeb-
nych do podjęcia decyzji, obecnych na posiedzeniach. 
Rozszerza się też działania zakresowe banku, bo bank 
ma realizować szereg czynności nadzorczych w od-
niesieniu do funduszu, jak również, o ile się nie mylę, 
jest zobowiązany – ale to zgodnie z własną decyzją 
– do udzielania gwarancji i kredytów na rzecz tego 
funduszu, gdyby okazały się one potrzebne. Ale tutaj 
chyba nie narzuca się bankowi żadnych ram, tylko 
wskazuje się bank jako jednostkę również kredytują-
cą… Ja bym powiedział tak: sprawa jest bardzo dys-
kusyjna, bank przeciw temu protestował. Ale z dru-
giej strony trzeba sobie powiedzieć, że tenże bank jest 
jednostką, która w dużej mierze prowadzi sprawy na-
uki i szkolnictwa wyższego – to dotyczyło pożyczek 
studenckich, to dotyczyło kredytów studenckich… 
Czy to jest rozwiązanie słuszne? Nie wiem. Ale wła-
ściwie już tak było. Ten pojedynczy przedstawiciel 
ministra jakiejś równowagi w głosowaniu w banku 
chyba nie zakłóci, ja tego bym się nie bał. Jednakże, 
tak jak mówię, bank wyraźnie – i to wynika z mate-
riałów rządowych, bo ja nie dysponowałem innymi 
jak te, które przedstawiło ministerstwo w ramach 
konsultacji międzyresortowych… Powiedziałbym 
– mimo całej krytyki, którą tutaj złożyłem wobec 
tego projektu, i mimo wniosku o odrzucenie – że 
sposób procedowania jest tu poprawny i nie mam 
w tej mierze żadnych zarzutów. Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego robi to przyzwoicie. To zna-
czy był to projekt rządowy, minister występuje i go 
broni, czyli właściwie jest autor, jest osoba, która 
uzasadnia to, a sposób uzgadniania czy konsultowa-
nia z innymi jednostkami jest przyzwoity. I co do 
tego nie mam zastrzeżeń. Niemniej jednak nie ulega 
wątpliwości, że było wiele głosów krytycznych i ze 
strony banku, który tych czynności nie chce przyjąć 
i miał zastrzeżenia w kontekście naruszania statutu, 
i ze strony Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 
która miała wątpliwości i pytała, czy ta sprawa nie 
wymaga notyfikacji ze względu na rozporządzenia 
unijne dotyczące stabilności banków.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jeszcze raz pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Odpowiedź pana senatora wzbudziła we mnie jesz-

cze większe wątpliwości. Mianowicie przyznam się, 
że nie wiem, kto mianuje członków Rady Nadzorczej 
BGK, ale przypuszczam, że Ministerstwo Finansów 
ma w tym znaczący udział. I pytanie moje by było 
takie… No, BGK realizuje różne, że tak powiem, 
zlecenia państwowe – tak? Przez ten bank przecho-

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja odbieram to jako – tak jak pan senator to Wach 
powiedział – odejście czy uwolnienie się od tego, co 
jest dotychczas. Tym bardziej że ta, powiedzmy, nowa 
ścieżka finansowania ma zapełnić pełne, gwaranto-
wane finansowanie. I nie wiadomo, na jak długo. Bo 
teraz rzeczywiście granty były rozliczane w okresach 
3 lat i nie zawsze dany projekt dało się w te 3 lata 
doprowadzić do końca. I mogło nie być tego dofi-
nansowania. A tutaj jest pewna jakaś taka wygoda: 
jeżeli program będzie miał akceptację państwową czy 
rządową, to wówczas my sobie popracujemy i 5 lat, 
i 6 lat i tego jak gdyby topora nad naszą głową nie 
będzie. Ale to tylko tak jako dodanie do wypowiedzi. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Do wypowiedzi.
Ktoś z panów senatorów chce się do tego usto-

sunkować? Nie.
To pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam następujące pytanie. Jak rozumiem, status 

Banku Gospodarstwa Krajowego też się zmieni, skoro 
minister z automatu, na mocy ustawy, będzie dele-
gował swojego przedstawiciela do rady nadzorczej 
banku. Czy, w ocenie komisji, jest potrzebne, żeby 
w radzie nadzorczej banku, instytucji par excellence 
bankowej, był przedstawiciel… I teraz: iluosobowa 
jest ta rada nadzorcza i co może taki przedstawiciel 
w tej radzie, jaką rolę on może odegrać? No, tutaj, 
jak sądzę, to jest istotne. No bo, jak rozumiem, mo-
tywacja ku temu jest taka, że po prostu podział tych 
środków, które będą przeznaczone na wspomniane 
badania, projekty… Chodzi o to, żeby minister miał 
jakiś wgląd w te sprawy i żeby mógł w jakiś sposób 
uzasadniać te projekty, co do których on czy rząd 
chciałby, żeby były realizowane. To chyba do pana 
senatora Wacha byłoby pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja bym powiedział, że ingerencja jest zapisana 

w przepisach przejściowych. Jeżeli chodzi o BGK, jest 
ona dość daleko idąca, bo zmienia się statut banku, 
zmienia się skład rady nadzorczej – nie w decydujący 
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(senator J.M. Jackowski) dane raz na zawsze bez limitu czasu i kwoty. Jest 
art. 8 ustawy, który mówi wyraźnie, że ten podmiot 
zarządzający wyłoniony w konkursie będzie m.in… 
Tu u jest 9 punktów dotyczących zakresu jego dzia-
łalności. Aż 2 z nich mówią, że… Do zadań podmiotu 
zarządzającego należy przeprowadzanie ewaluacji 
działalności naukowej zespołów badawczych oraz 
oceny końcowej zespołów badawczych; nadzór nad 
realizacją zadań przez zespoły badawcze oraz prawi-
dłowością wydatkowania środków z tego funduszu. 
W ust. 2 art. 8 jest rozwinięte, co to znaczy nadzór, 
i jest tu szczegółowo napisane, że w ramach nadzoru 
podmiot zarządzający może: żądać informacji i wy-
jaśnień od zespołów badawczych i ich liderów oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 11; dokonywać 
kontroli realizacji zadań; wstrzymać wypłatę środków 
finansowych; przerwać wypłatę środków finanso-
wych; dokonywać innych działań nadzorczych itd. 
Tak że myślę, że to jest wpisane, byle tylko dobrze 
to wykonywać.

Senator Jadwiga Rotnicka:
A czy to oznacza, że po jak gdyby wygraniu tego 

konkursu, powiedzmy, w tym nowym ciele przez 
podmiot zarządzający, gdy zostanie przyznany… Czy 
jest podany czas na wykonanie danego zadania, kiedy 
to trzeba rozliczyć określoną kwotę? Czas.

Senator Kazimierz Wiatr:
Nie potrafię szczegółowo odpowiedzieć na to py-

tanie, ale w mojej pierwszej wypowiedzi, jak pani se-
nator pamięta, mówiłem, że chodzi o dłuższy czas…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Niż dotychczas.)
…o stabilizację pracy pewnych zespołów badaw-

czych, których działalność i plan działania są ważne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja kieruję swo-

je pytanie do przedstawiciela mniejszości, do pana 
senatora Wacha. Pan senator chyba od zawsze był 
członkiem korporacji naukowej. 

Panie Senatorze, jak to jest, że rząd zgadza się, co 
prawda niebezpośrednio, ale zgadza się, na wpom-
powanie, nazwijmy to kolokwialnie, dodatkowych 
500 milionów zł w obszar nauki, a przedstawiciel kor-
poracji naukowej mówi, że nie, że to jest zła ustawa? 
Ja rozumiem, że to narzędzie, tzn. wirtualny instytut, 
może być niezbyt dobre, ale wobec tego chciałbym 

dzą różne środki, kierowane do różnych obszarów 
naszego życia społecznego – to jest budownictwo, 
niebudownictwo, nauka, infrastruktura itd., itd. Czy 
teraz jest taka praktyka, że w Radzie Nadzorczej BGK 
będą zasiadali poszczególni przedstawiciele tych re-
sortów, na których pola działania kierowane są środki 
z tego banku? Bo w takiej sytuacji byśmy mieli taką 
dosyć specyficzną instytucję bankową, która… No, 
rzeczywiście, bank to bank – ma swoją pragmatykę… 
Oczywiście może być bankiem inwestycyjnym, może 
być bankiem celowym, który jest przeznaczany do… 
może być bankiem komercyjnym, może być bankiem 
dedykowanym do obsługi indywidualnych klientów 
albo podmiotów zbiorowych itd. No, mogą być różne 
profile banków. Ale każdy bank bazuje na kodeksie 
handlowym. I ktoś ponosi odpowiedzialność kodek-
sową, karną, w przypadku zasiadania w gremiach 
kierowniczych takich instytucji. Jak to wszystko bę-
dzie się miało do siebie? Jak to będzie z tym ustrojem? 

Moje pytanie jest następujące, ale nie wiem, do 
którego z panów senatorów: czy inne ministerstwa 
poza Ministerstwem Finansów mają swoich przedsta-
wicieli w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa 
Krajowego? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja proponuję… Pan senator chce 

odpowiadać?
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja jeszcze nie odpowie-

działem pani senator Rotnickiej.)
Dobrze, ale ja proponuję, żeby pan powtórzył te 

pytania panu ministrowi, bo chyba… Nie chcę bro-
nić panom senatorom odpowiadania, ale to jest dość 
skomplikowana sprawa. Powiem panu, że przy innym 
punkcie, dwudziestym, będzie wiceminister finan-
sów, i myślę, że prowadzący marszałek pozwoli na 
odpowiedź.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
ale wtedy będę miał zarzut regulaminowy, że poru-
szam tematykę…)

Jak ja będę prowadził, to nie będzie miał pan za-
rzutu, myślę, że inny prowadzący marszałek też do 
tego nie dopuści.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Proszę bardzo, pan senator sprawozdawca więk-

szości.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Pan senator Jackowski jest w ogóle bez zarzutu, 

więc tutaj nie można… Ale wrócę do pytania pani 
senator. Pani Senator, to nie jest tak, że te środki będą 
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(senator J. Czerwiński) A jeśli nie wyżyje, to… Od tego jest państwo, żeby 
mu zapewnić wyżycie.

Ja pytam o narzędzie, być może jest kontestowane 
właśnie to narzędzie. No ale to trzeba udowodnić, 
dlaczego ono jest złe. Uznawanie tego, że fundusz 
statutowy banku został pomniejszony o 500 milio-
nów, za element wywracający całą ustawę, jak dla 
mnie, przepraszam, kupy się nie trzyma.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
To był jeden z 3 argumentów, które mniejszość 

przedstawiła jako powód odrzucenia. Oprócz tego 
mówiłem o sprawach systemowych, to znaczy na 
temat tworzenia ścieżki woluntarystycznej finanso-
wania w ręku ministra. To jest może sprawa nawet 
ważniejsza, choć te pryncypia bankowe są bardzo 
istotne. Uważam, że one są bardzo istotne, bo gdy-
by przyjąć tę metodę, to odpowiednio silny minister 
w odpowiedniej sytuacji finansowej mógłby ingero-
wać, że tak powiem, w sprawy bankowe głębiej, a to 
mogłoby być groźne. Muszę powiedzieć, że minister, 
który zapewne zechce tu wystąpić, cały czas bronił 
sprawy w ten sposób, że bank wcześniej był dofinan-
sowany w tej wysokości i uprzedzony, że będzie miał 
tego typu wydatki. Czy tak było, nie wiem, ponieważ 
bank prowadzi różne sprawy szkolnictwa wyższe-
go… Niemniej jednak formalnie sprawa wygląda 
tak: fundusz statutowy w terminie 30-dniowym jest 
uszczuplany.

Jeżeli chodzi o sprawy korporacji, to ja nie repre-
zentuję żadnej korporacji –ani naukowej, ani żad-
nej innej. Ja reprezentuję punkt widzenia opozycji 
i mniejszości, która uważała, że ta ścieżka tworzenia 
finansowania jest niewłaściwa, choć cele są właściwe. 
Instytut wirtualny może być, aczkolwiek jest to po 
prostu inna nazwa – zapewne przy innej organizacji 
ustawa na to pozwala – zespołu badawczego. On jest 
właściwie lokowany w jakiejś jednostce naukowej 
określonej w ustawie. To jest jednostka naukowa, 
w której pracuje tzw. lider.

Co do konkursowości, to jest tak, że konkursowość 
może być, a może nie być, bo w zasadzie minister 
wyznacza… To tak przy okazji.

Nie widzę tutaj żadnego powodu ani nie uważam 
się za reprezentanta jakiejś korporacji, tym bardziej 
że w sensie uczelnianym jestem całkowicie urlopo-
wany, i to od lat, odkąd zasiadam w parlamencie… 
Nawet pan profesor Marciniak, który występował 
na posiedzeniu komisji, mówił w tej sprawie bardzo 
ostrożnie, mimo że optował za tym, żeby ta ustawa 
przeszła i żeby środki były przekazane w tym roku 
startowym.

dopytać, czy takie narzędzia, tego typu, choć może 
niekoniecznie tak się nazywające, są używane np. 
w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, 
tam, gdzie nauka jest nawet na wyższym poziomie 
niż u nas. Jeśli tak, to czemu się tak bronić przed tym 
narzędziem? Tym bardziej że, jak mówię, w ten spo-
sób w naukę wpompowywana jest dodatkowa porcja 
pieniędzy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Ja na początku mówiłem, że nie mam nic prze-

ciwko dodatkowemu finansowaniu badań nauko-
wych. Chciałbym również zwrócić uwagę na pro-
porcje. Tutaj chodzi o 500 milionów zł. To jest dużo, 
szczególnie dla indywidualnej osoby lub pojedynczej 
uczelni, niemniej jednak rocznie nasza nauka jest 
finansowana w wysokości, powiedzmy, 10 miliar-
dów. A więc nie popadajmy tu w przesadę. Nie jestem 
specjalistą od bankowości, ale żeby na wniosek rzą-
du parlament zmniejszał fundusz statutowy jakiegoś 
banku… Takich przykładów, powiem szczerze, ja 
nie znam. Myślę, że to jest ewenement. Słyszałem 
również bardzo złośliwe głosy na ten temat, ale nie 
będę ich powtarzał, bo nie naszym celem jest powta-
rzanie rzeczy nie w pełni sprawdzonych. To nie jest 
mechanizm, który mógłby naprawdę coś zapewnić. 
To jest właściwie pewien start dla programu, który, 
mam nadzieję, jest uczciwy. Jestem w mniejszości – 
jestem przekonany, że ta ustawa przejdzie – ale mam 
nadzieję, że ta ustawa przyniesie inne pozytywne 
owoce poza propagandowymi i poza tym, że minister 
nauki i szkolnictwa wyższego będzie miał w ręku 
narzędzie, które zapewne chce mieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: To nie jest tak.)
Proszę bardzo, pan senator jeszcze raz.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jest takie stare powiedzenie: co to konia obcho-

dzi, że się wóz przewraca? Jeśli jestem członkiem 
korporacji naukowej, to zależy mi na tym, żeby kasy 
było jak najwięcej, a że to jest wzięte z banku… 
Przepraszam, ale BGK na pewno operuje większymi 
sumami niż 500 milionów i da sobie radę, wyżyje. 
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Co do pytania pana senatora Sługockiego… Nie 
wiem, czy pan od początku…

(Senator Waldemar Sługocki: Nie.)
No właśnie. Korzystając z druku, odczytałem 

art. 2 ustawy, który mówi, że środki funduszu pocho-
dzą z: dotacji celowych z budżetu państwa; odsetek 
od wolnych środków funduszu przekazanych w depo-
zyt; środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi; środków z kredytów lub 
pożyczek zaciągniętych na rzecz funduszu…

(Senator Waldemar Sługocki: Nie o to pytałem. 
Nie zrozumiał pan mojego pytania. Bardzo prze-
praszam. Ja pytałem o to, w jaki sposób te zespoły 
badawcze będą wspierane. Czy to jest pieniądz bez-
zwrotny, dotacyjny…)

W mojej opinii jest to finansowanie podmiotowe 
tych zespołów.

(Senator Waldemar Sługocki: Okej.)
Finansowanie podmiotowe.
(Senator Waldemar Sługocki: Ale bezzwrotne? 

Muszę się…)
No tak, finansowanie podmiotowe jest bezzwrot-

ne.
(Senator Waldemar Sługocki: Okej. To będzie tyl-

ko i wyłącznie ta forma, czy inne też?)
Nie potrafię powiedzieć.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator Wach chciałby zabrać głos?

Senator Piotr Wach:
Ja muszę powiedzieć – odnoszę się do tego fi-

nansowania, do 500 milionów zł – że to jest forma 
startowa. Jeżeli chodzi o ustawę, to ona tylko mówi, 
że uszczupla się w terminie 30 dni od wejścia w ży-
cie tejże ustawy fundusz statutowy. Nie ma mowy 
o żadnych innych terminach.

Pan minister, który jest tu obecny, pan minister 
Dardziński, przedstawił punkt widzenia, interpreta-
cję czy też sposób zastosowania ustawy. Powiedział, 
po pierwsze, że zamiarem rządu jest finansowanie 
badań związanych z chorobami nowotworowymi, 
a po drugie, żebym się nie bał, że te 500 milionów 
nagle zabiorą bankowi. Przewiduje się, że to będzie 
finansowane przez 10 lat po 50 milionów. Oczywiście 
w papierach nic na ten temat nie ma, ale takie werbal-
ne wyjaśnienia padły na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Proszę o komunikaty. Za chwilę zarządzę przerwę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo.
Do obu panów senatorów sprawozdawców – do 

pana senatora Wiatra i do pana senatora Wacha – mam 
te same pytania. Panowie Senatorowie, otóż 500 mi-
lionów zł… Ja uważam, że generalnie znalezienie 
środków finansowych na wspieranie nauki i badań 
naukowych jest czymś ważnym z punktu widzenia 
rozwoju Polski, polskiej gospodarki i budowania kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. Ale naturalnie 
diabeł tkwi w szczegółach. Mam pytanie. 

Te 500 milionów to jest globalna kwota, która bę-
dzie w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego 
w ciągu roku budżetowego, czy w dłuższej perspekty-
wie czasowej? Jeśli tak, to w jakiej? To jest pierwsze 
pytanie. Czy była dyskusja na ten temat w komisji?

I drugie pytanie. Czy to będzie pomoc w postaci 
dotacji bezzwrotnej? Czy będą też przewidziane w ra-
mach tychże 500 milionów inne formy wspierania, np. 
formy zwrotne, takie jak pożyczki czy kredyty? Jeżeli 
jest to pomoc dotacyjna, bezzwrotna, to jest pytanie, 
na ile przedsięwzięć będzie można ją przeznaczyć. 
Bo to nie jest jakaś duża kwota.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ja o wpół do muszę ogłosić przerwę.)

Dziękuję. Kończę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Będę musiał oddalić się z tego miejsca na posie-
dzenie prezydium.

Proszę o odpowiedź, ale krótką, tak żebyśmy mo-
gli zakończyć.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja muszę najpierw powiedzieć 1 zdanie. Nie zga-

dzam się z ostatnim zdaniem przedmówcy, spra-
wozdawcy mniejszości. Mam przed sobą notatkę 
z posiedzenia komisji z wypowiedzią pana profe-
sora Marciniaka, przewodniczącego Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie dostrzegam w tej 
notatce żadnych wątpliwości, o których mówił pan 
senator Wach. Profesor powiedział, że to jest dobra 
próba, mówił o koniecznej dynamizacji nauki, o tym, 
że w nauce jest brak elastyczności, o kapitale ryzyka, 
o tym, że gospodarka nie dostarcza nauce kapitału, 
i o tym, że jest to bardzo potrzebna, dobra inicjatywa. 
Tak mam zapisane.
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Chciałbym przedstawić krótko główne założenia 
dotyczące przedłożonej do akceptacji Senatu usta-
wy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu 
Polskiej Nauki oraz, jeśli państwo pozwolą, odnieść 
się krótko do dyskusji, tym bardziej że w jej trakcie 
była mowa o tym, że na część z pytań ewentualnie 
mogłoby odpowiedzieć ministerstwo.

Projektowany instrument Funduszu Polskiej Nauki 
umożliwia długoterminowe finansowanie zespołów 
badawczych, które będą mogły prowadzić swoje pro-
jekty badawcze, a w trakcie ich prowadzenia zmieniać 
cele badawcze. I to jest zasadnicza różnica między 
funkcjonowaniem tego instrumentu a Narodowym 
Centrum Nauki czy Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju. Innowacyjność tego rozwiązania pole-
ga na tym, że jest ono długofalowe. Niestety zasady 
funkcjonowania budżetu państwa powodują, że każda 
z naszych agencji działa w ramach krótkich, rocz-
nych, maksymalnie 2- czy 3-letnich terminów. Nie 
jesteśmy w stanie uchwalić budżetu na 10 lat. W tym 
przypadku sięgamy więc po instrument polegający na 
powołaniu funduszu, który zostanie zasilony jednora-
zowo z funduszu statutowego Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Do tego funduszu zostanie przekazane 
500 milionów zł. Następnie będziemy stopniowo wy-
płacać środki zespołom badawczym, które wyłonione 
zostaną przez operatora.

W przypadku pierwszego wirtualnego instytutu 
badawczego tym operatorem będzie Polski Ośrodek 
Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Rolą operato-
ra jest zarządzanie projektem, czyli wyłonienie we 
współpracy z ekspertami – z ekspertami, podkreślam 
to jeszcze raz – właściwych zespołów badawczych, 
które mogą pochodzić z różnych jednostek. Potem 
– zgodnie z tym, co już było mówione wcześniej – 
konieczne będzie ewaluowanie pracy tych zespołów 
badawczych i decydowanie o tym, czy zostaną uru-
chomione kolejne transze dofinansowania dla tych 
zespołów.

Taki mechanizm niemożliwy jest do zastosowa-
nia w ramach dotychczasowej filozofii funkcjono-
wania zarówno Narodowego Centrum Nauki, jak 
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie było-
by też wskazane mieszanie tego typu instrumentów 
w agencjach, które co do zasady funkcjonują inaczej.

To są główne zalety funkcjonowania tego fundu-
szu. Pierwszą z nich jest długoterminowość. Zespoły 
będą wyłaniane jednorazowo. To będzie kilkanaście 
zespołów. One mają realizować projekty badawcze, 
które będą cały czas ewaluowane. Otrzymają decyzję 
o dofinansowaniu na 5 lat, a przedłużenie do 10 lat 
nastąpi, jeżeli po 5 latach efekty ich pracy zostaną 
ocenione we właściwy sposób.

Skąd ta długoterminowość? Otóż te zespoły ba-
dawcze powinny gromadzić najlepszych naukowców 
i odpowiadać na najistotniejsze problemy, przed któ-

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych na posiedzeniu Senatu do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw odbę-
dzie się o godzinie 16.40 w sali nr 182.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do godziny 17.00
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 34  

do godziny 17 minut 01)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 17.15.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 01  

do godziny 17 minut 19)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o wspieraniu dzia-
łalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Przed przerwą zakończyliśmy zadawanie pytań 
sprawozdawcom.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Jest dzisiaj z nami pan minister Piotr Dardziński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Tak, po-
proszę.)

Tak, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Tak.)
Bardzo proszę. W takim razie zapraszam na mów-

nicę. Oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
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(sekretarz stanu P. Dardziński) Pan senator Jackowski wspominał… pytał właści-
wie o to, jak działa ten mechanizm. Już dzisiaj w ra-
dzie BGK są przedstawiciele Ministerstwa Energii, 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, 
KPRM, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Czyli 
nie jest to złamanie jakiejś reguły. Natura tego ban-
ku – o czym państwo w czasie dyskusji wielokrotnie 
wspominali, precyzyjnie definiując też pewne pro-
blemy, które się pojawiają – jest taka, że on realizuje 
zadania publiczne. Wobec tego ministrowie delegują 
tam swoich reprezentantów, którzy mają oczywiście 
właściwe kompetencje, żeby zasiadać w radzie banku. 

Ministerstwo nie tylko lokuje fundusz na 500 mi-
lionów zł w Banku Gospodarstwa Krajowego – co 
dawałoby mu też pewną przesłankę dla tego, by mieć 
swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej – ale 
także, chciałbym przy okazji o tym wspomnieć, 
zgodnie z regulacją ustawy o szkolnictwie wyższym 
i nauce, która weszła w życie 1 października, wszyst-
kie środki, które pochodzą ze środków publicznych, 
a przekazywane są jednostkom naukowym, dystry-
buowane są za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Czyli wszystkie podmioty, które chcą 
skorzystać z różnego rodzaju subwencji i dotacji, mu-
szą założyć konto w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Oznacza to, że z budżetu nauki rocznie do Banku 
Gospodarstwa Krajowego trafiać będzie ok. 20 mi-
liardów zł, które następnie będą dystrybuowane. Tak 
że to jest też bardzo mocna przesłanka dla tego, żeby 
minister nauki miał swojego reprezentanta w radzie 
nadzorczej banku. Nie naruszamy tu żadnych wcze-
śniej przyjętych reguł.

Pan senator Wach dosyć mocno krytykował pro-
cedurę przekazywania tych środków. Trochę wydaje 
mi się, że mamy tutaj do czynienia z pewnym niepo-
rozumieniem. Środki do funduszu statutowego Banku 
Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane na pod-
stawie nowelizacji ustawy budżetowej z listopada 
2017 r., czyli – tak jak zostało powiedziane – projekt 
ten nie jest nagłym projektem. Był on starannie przy-
gotowywany w długim procesie. Decyzję o przeka-
zaniu tych środków podejmował też Wysoki Senat, 
uchwalając zmianę ustawy budżetowej. W zmianie 
ustawy budżetowej było wyraźnie zaznaczone, że 
te 50 milionów zł przeznaczone jest na powstanie 
instrumentu, który będzie służył finansowaniu badań 
naukowych. Tak że te środki nie mogą być skonsu-
mowane – taką opinię wyrażał któryś z panów, chyba 
pan senator Wach – przez np. pożyczki studenckie 
albo kredyty studenckie, byłoby to niezgodne z prze-
znaczeniem, które zostało uchwalone przez Wysoki 
Senat, przez parlament.

Tak więc te środki zostały przekazane do Banku 
Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy i teraz 
zgodnie z postanowieniem pierwotnym, na mocy 
ustawy, są przekazywane na właściwy cel. Nie ma 

rymi stajemy – najistotniejsze z perspektywy polityk 
publicznych. Mają państwo rację. Tak, to są środki 
przeznaczane na naukę, która ma służyć rozwiązy-
waniu problemów publicznych.

Jako pierwszy problem publiczny w przypadku 
wirtualnego instytutu badawczego, którym zarzą-
dzać będzie PORT, został wskazany obszar onkologii. 
Musimy walczyć z rakiem, ale nie chodzi o to, żeby 
maksymalnie wiele zespołów prowadziło badania, 
tylko żeby te najlepsze zespoły mogły prowadzić ba-
dania w sposób systematyczny, długofalowo, nawet 
jeśli one nie od razu będą przynosiły korzyści. Chodzi 
o to, żeby ta długofalowa perspektywa umożliwiała 
tym zespołom realizowanie projektów, które zaczy-
nane są od początku. I w ten sposób zespoły te zbu-
dują też pewną przewagę konkurencyjną w stosunku 
do innych projektów badawczych. Skutkiem takiego 
działania powinno być stworzenie kadry naukow-
ców o szerokich kompetencjach, którzy równocześnie 
będą rozwiązywać problem walki z rakiem i budować 
polski przemysł, dlatego że efekty projektów nauko-
wych będą komercjalizowane. I tu pojawia się element 
zwrotności w tym mechanizmie. 

Zespoły badawcze dostają dotację, która jest bez-
zwrotna, czyli ich utrzymanie jest finansowane, żeby 
mogły spokojnie, stabilnie funkcjonować. Korzyści 
z komercjalizacji tych efektów przechodzą częścio-
wo… Bo to jest podział, który zostanie uzgodniony 
w umowie między samymi naukowcami – owoce ich 
pracy powinny też pozostać ich dorobkiem, także 
finansowym – a inwestorem, który w te badania inwe-
stował. Czyli częściowo jest to mechanizm zwrotny. 
Może się okazać, że zainwestowane mniej więcej… 
Estymacja jest taka, że będzie to 10 zespołów, za-
łóżmy, czyli każdy z nich w okresie dziesięciolet-
nim otrzyma 50 milionów, czyli mniej więcej 5 mi-
lionów rok po roku. Chociaż to może zostać różnie 
rozłożone, np. tak, że zainwestujemy w jeden zespół 
55 milionów w ciągu 10 lat, 50 milionów, ale zysk 
komercjalizacyjny będzie zdecydowanie wyższy, nie 
mówiąc oczywiście o korzyściach, które związane są 
ze zdrowiem i życiem tych, którzy będą korzystali 
z efektów tych badań.

Bardzo istotnym wątkiem, który państwo omawia-
li, był mechanizm stworzenia funduszu. Fundusz po-
wstaje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wypłaty 
są niezależne od jakiejkolwiek decyzji ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego. Są zależne od właści-
wego procedowania między Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego a operatorem, który zarządza tym wirtu-
alnym instytutem badawczym. Żeby móc właściwie 
nadzorować ten proces, minister nauki rzeczywiście 
będzie miał swojego przedstawiciela w radzie nad-
zorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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(sekretarz stanu P. Dardziński) funkcjonowanie zespołu i umożliwia podejmowanie 
kolejnych wyzwań. To jest jakby inna filozofia dzia-
łania niż filozofia grantów, która tak jak każda zasada 
ma swoje mocne i słabsze strony.

Tak więc korzystając z doświadczenia instytutu 
flamandzkiego, przygotowaliśmy rozwiązanie, które 
oczywiście jest adekwatne do polskiej sytuacji, bo 
nie jest to proste skopiowanie, ale jest mniej więcej 
ta sama orientacja na cel, ta sama stabilizacja ze-
społów badawczych, ta sama możliwość elastyczno-
ści funkcjonowania zespołów. Podstawowa różnica 
jest taka, że w przypadku wirtualnego instytutu 
flamandzkiego realnie powstała jednostka, która 
zatrudniała wszystkich naukowców. W naszym 
przypadku będzie tak, że my nawet nie będziemy 
zatrudniać naukowców, żeby nie generować żad-
nych dodatkowych kosztów. Jest to zdecydowanie 
najtańszy sposób przekazywania środków na bada-
nia, to znaczy nigdzie indziej nie jest tak, że każda 
złotówka jest w tak dużym stopniu przekazywa-
na do naukowców. To jest ustawowo uregulowane, 
że zarządzający może pobrać tylko i wyłącznie za 
zarządzanie projektem do 5% całego kapitału, i to 
jest zdecydowanie mniej niż to, co obowiązuje np. 
w funduszach inwestycyjnych, i bez porównania 
mniej niż to, co dotyczy dużych agencji, które my 
po prostu musimy przez cały czas utrzymywać.

I ostatnia uwaga, tj. uwaga, która dotyczy tego wo-
luntaryzmu czy centralizmu i zarzutów w stosunku 
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Cała rola 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego ogranicza się 
w tym przypadku do wskazania obszaru badawcze-
go. Jeśli będą powstawać kolejne wirtualne instytuty 
badawcze, które mogą być lokalizowane w bardzo 
różnych jednostkach, znów według procedury kon-
kursowej, to minister nauki za każdym razem będzie 
definiował, czemu, jakiemu obszarowi badań powi-
nien być dedykowany ten wirtualny instytut badaw-
czy. Z kolei ta dedykacja wynika z podstawowych 
dokumentów strategicznych państwa i z wyzwań, 
przed którymi staje państwo, nie jest to jak gdyby 
osobista czy indywidualna decyzja ministra. Z wyjąt-
kiem pierwszego operatora, który jest bezpośrednio 
wskazany w ustawie i który jest jednostką publiczną, 
wszyscy pozostali operatorzy będą wyłaniani w try-
bie konkursowym. Także w trybie konkursowym, 
z udziałem ekspertów, wyłaniane są zespoły badaw-
cze, czyli ten element ekspercki, obejmujący nieza-
leżnych ekspertów, pojawi się i w tym miejscu, tak 
jak we wszystkich naszych agencjach. Minister będzie 
miał taki sam wpływ na wybór zespołów i projektów 
badawczych w wirtualnym instytucie badawczym, 
jaki ma w przypadku wyboru projektów badawczych 
w Narodowym Centrum Nauki, ponieważ ten sys-
tem jest tak skonstruowany. I to gwarantuje mu dużą 
efektywność.

tu niczego nadzwyczajnego ani niestandardowego, jak 
wspominał senator Wach, w stosunku do innych kra-
jów – jest to standardowa procedura. Bank na przeka-
zaniu tych środków wychodzi na zero, bank wiedział 
o tym, że wcześniej czy później środki z funduszu 
statutowego zostaną przekazane do funduszu celo-
wego, w tym przypadku – funduszu przepływowego. 
Mechanizm znów nie jest oryginalny, dlatego że po-
dobnym funduszem przepływowym jest np. fundusz 
drogowy, on działa bardzo podobnie. Tak że bank nie 
jest zaskoczony tym, że tego typu fundusze w ramach 
jego działalności funkcjonują.

Chciałbym też podkreślić, bo bardzo często po-
jawiał się ten wątek, że w naturalny sposób – skoro 
jest to przedłożenie rządowe – wszystkie elementy 
tego instrumentu zostały uzgodnione z właściwymi 
ministrami, szczególnie z ministrem przedsiębiorczo-
ści i technologii, który nadzoruje Bank Gospodarstwa 
Krajowego, oraz w naturalny sposób z ministrem fi-
nansów. Tak że uzgodnienia na poziomie ministerstw 
zostały poczynione. Tak więc tutaj nie było żadnej 
rozbieżności i wątpliwości czy, jak było to sygnali-
zowane, ryzyk związanych z tym, że taki fundusz 
powstaje. To jest procedura bardzo bezpieczna, jest 
kontrolowalna, nie jest niczym nadzwyczajnym. 
Proces innowacyjności zaczyna się w momencie, gdy 
wyłaniamy zespoły.

Bardzo dziękuję też za uwagę, którą zgłosił pan 
senator Czerwiński, pytając o to, czy istnieją przy-
kłady, czy raczej jest tak, że my odkrywamy coś, 
co nigdzie nie istniało, i próbujemy stosować jakąś 
niesprawdzoną praktykę. W przypadku tego projektu 
bardzo mocno inspirowaliśmy się przykładem fla-
mandzkim. To jest pierwszy wirtualny instytut ba-
dawczy, jaki powstał w Europie, flamandzki instytut 
badawczy. Osiągnął on ogromny sukces w obszarze 
nauki, czego dowodem jest to, że tam jest, o ile dobrze 
pamiętam, chyba ok. 30 grantów ERC – tyle grantów 
uzyskało te kilkanaście zespołów – oraz przychody 
z komercjalizacji, które w pierwszych latach były na 
poziomie chyba kilkudziesięciu milionów euro. Tak 
więc ponieważ kraje, które są dojrzałe, które jakby 
mają dojrzały system finansowania nauki, też miały 
taki problem, że mając podobne agencje – bo NCN 
i NCBR są agencjami podobnymi do tych funkcjonu-
jących na zachodzie Europy – miały problem z tym, 
jak finansować długoterminowe granty i, jeszcze 
ważniejszy, jak finansować długoterminowo zespo-
ły ludzkie… No, mechanizm dzisiaj jest taki, że jeśli 
powstaje wyjątkowy zespół w związku z pozyska-
niem grantu na 3 lata, to zanim pozyska on następny 
grant, pojawia się luka i bardzo często ten zespół i te 
kompetencje zespołu się rozchodzą. Właśnie w takim 
przypadku wirtualny instytut badawczy stabilizuje 
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(sekretarz stanu P. Dardziński) I kolejne moje pytanie. Chodzi o onkologię. Ja 
absolutnie nie umniejszam rangi problemu, proszę 
mnie dobrze zrozumieć, ale skoro mamy do czynie-
nia z tak ostrą konkurencyjnością naprawdę świet-
nych, światowych ośrodków, to czy my jesteśmy 
w stanie w tej dziedzinie osiągnąć taki sukces, żeby, 
jak rozumiem, przebić te ośrodki? Może pan mini-
ster zechciałby powiedzieć, jaka jest tutaj ocena ze 
strony ministerstwa. Ja absolutnie nie umniejszam 
niczyjej rangi, roli, dokonań; proszę mnie dobrze 
zrozumieć. Wiemy tylko, że Stany Zjednoczone czy 
inne kraje mają po prostu całe systemy, które działają 
od dziesiątków lat, mają wypracowane procedury, 
zespoły, możliwości finansowe, różne zaplecze. Czy 
my możemy po prostu podjąć rywalizację na rów-
nym poziomie z tymi bardzo mocnymi ośrodkami? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, może zacznę 

od końca. Jeśli państwo pozwolą, to posłużę się krót-
kim przykładem czy analogią. Jak państwo wiedzą, 
w ostatniej misji NASA z lądowaniem na Marsie brał 
udział polski zespół, polska firma i polski instytut 
badawczy. I jak rozmawialiśmy z wynalazcami pra-
cującymi nad tym podzespołem, który poleciał na 
Marsa, to oni powiedzieli: to nie jest sukces sprzed 
roku czy 2 lat, to jest sukces, który się zaczął 25 lat 
temu, gdy jeszcze w ogóle nikt nie myślał o tym, że 
będzie można lecieć na Marsa.

Ten długi termin jest dlatego, że my w krótkim 
terminie… Pan senator ma absolutnie rację, gdyby 
nam ktoś dał czas 3 lat, to my nie bylibyśmy w stanie 
konkurować z tymi, którzy są dzisiaj najlepsi. Ale 
jeśli ktoś da zespołom badawczym czas w perspekty-
wie 10 lat, to oni mogą zacząć poszukiwać tam, gdzie 
wszyscy są na początku. I to jest, można powiedzieć, 
rozstrzygające. Dlatego że nauka cały czas się zmie-
nia. To, że ktoś uzyskał przewagę w jakimś obszarze, 
w jakiejś technologii, w pracy nad jakimś projektem 
badawczym, oznacza, że prawdopodobnie go w tym 
obszarze nie wyprzedzimy. Ale my musimy zacząć 
szukać obszarów nowych, które będą budowały taki 
potencjał.

Co do kapitału, to – ja może nieprecyzyjnie wyja-
śniłem – w listopadzie 2017 r. została znowelizowana 
ustawa budżetowa na 2017 r. I w 2017 r. bank otrzymał 
te środki. Czyli właściwie, no, już prawie… no, nie 

Na koniec mogę tylko jeszcze powiedzieć, po-
nieważ wątek BGK był bardzo żywo przez państwa 
dyskutowany, że kapitał własny BGK wynosi ok. 20 
miliardów zł, więc powołanie funduszu na poziomie 
500 milionów nie jest czymś, co mogłoby zdestabi-
lizować sytuację banku. Bardzo serdecznie dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu.

Pan senator Jan Maria Jackowski pragnie zadać 
pytanie.

Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, dziękuję za wyjaśnienia doty-

czące Rady Nadzorczej BGK. Mam jednak pewne 
pytania.

Pierwsze pytanie. Nie bardzo zrozumiałem. Te 
500 milionów ma wpłynąć do BGK czy już kiedyś 
wpłynęło?

(Głos z sali: Już jest.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Już jest, od roku jest w banku.
(Senator Jan Maria Jackowski: No właśnie. 

Słuchając pańskiej wypowiedzi, odniosłem wraże-
nie, że ma być. A więc już jest.)

Tak.

Senator Jan Maria Jackowski:
Czyli rozumiem, że nie zostanie umniejszone o tę 

kwotę… no, to było podniesione w dyskusji. To już 
jedna sprawa jest wyjaśniona.

Druga sprawa. Chodzi mi o to… Kiedy przeglą-
dałem wyniki konsultacji nad ustawą – to na stronach 
sejmowych było zamieszczone – widziałem, że jest 
kwestia podnoszona przez BGK. Była taka sugestia, 
żeby nie zmieniać statutu BKG, ponieważ ponoć rów-
nolegle trwają prace nad nową ustawą o BKG. Czy 
pan minister zechciałby to wyjaśnić? Z konsultacji 
mi wynika, że ta uwaga nie została uwzględniona. 
Część uwag została wyjaśniona, a ta akurat nie została 
wyjaśniona.
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(sekretarz stanu P. Dardziński) być problemy. Nie wiem, jak to zostanie zarejestrowa-
ne i wydrukowane w Dzienniku Ustaw. Pewnie to „i” 
można wykreślić bez poprawki, jako błąd drukarski. 
Ale na pewno nie może być tego „i”. To jest art. 7 
ust. 1 pkt 1. Czyli chodzi o to, żeby z nazwy wykreślić 
to „i”. No, takiego bytu nie ma, jak tutaj jest w druku.

I pytanie, już bardziej ogólne. Mówił pan minister 
o onkologii. A czy w jakichś innych dziedzinach na-
uki ta instytucja mogłaby się sprawdzić?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
To znów, Panie Senatorze – bardzo dziękuję za 

pytania – zacznę od końca. Ja powiedziałem o on-
kologii, ale pierwszy wirtualny instytut badawczy 
prawdopodobnie nie będzie zajmował się wyłącznie 
onkologią, dlatego że zawsze chcemy też pozostawić 
badaczom pewną swobodę w zaproponowaniu tych 
obszarów badawczych. Minister definiuje ten, który 
jest priorytetowy. Nie mamy teraz planów… Chcemy 
uruchomić ten wirtualny instytut badawczy, a potem 
chcielibyśmy… To też jest związane ze środkami. 
Naturalną sprawą jest pokusa uruchomienia kolejnych 
wirtualnych instytutów badawczych, ale oznaczałoby 
to rozproszenie środków. Tych 500 milionów zł jest 
przeznaczonych na 10 lat. To ma być stabilne, ma 
być jak gdyby pewnym żelaznym kapitałem dla tych 
zespołów badawczych. Jeśli fundusz zostanie zasilony 
– bo on może zostać zasilony, zgodnie z art. 2, w bar-
dzo różny sposób – to wtedy będziemy pracować 
nad nową, kolejną koncepcją wirtualnego instytutu 
badawczego.

Przyznam się, że takim pierwszym tematem, który 
się pojawiał w czasie prac nad tym pierwszym WIB, 
był temat sztucznej inteligencji. Była mowa o tym, 
że chcielibyśmy też mieć zespoły, trwale działające 
zespoły badawcze, które zajmowałyby się sztuczną 
inteligencją. Ale proszę potraktować tę moją deklara-
cję jako pewnego rodzaju robocze stwierdzenie, a nie 
twarde zdeklarowanie.

Jeśli chodzi o PORT, to rzeczywiście w ostatnim 
okresie przygotowaliśmy kilka ustaw, ale pierwotnie 
ich cykl uchwalania był nieco inaczej zaplanowany, 
PORT miał być przekształcony wcześniej w insty-
tut badawczy, który miał wejść do Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, ale niestety powstanie Sieci Badawczej 
Łukasiewicz się opóźniło, a to ze względu na prioryte-
towość naszej głównej ustawy, systemowej, czyli usta-
wy o nauce i szkolnictwie wyższym. I tak jak wskazał 
pan senator, jest to tożsama instytucja, ponieważ Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii we Wrocławiu przejmuje wszystkie pra-
wa i obowiązki, wchodzi we wszystkie prawa i obo-

2 lata, ale rok z kawałkiem te środki po prostu czekają 
na uruchomienie funduszu.

I jeszcze było… Przepraszam, ale umknęło mi 
jedno pytanie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Może ja powtórzę. 
Tutaj, w tych konsultacjach…)

A, konsultacje, tak, tak…
(Senator Jan Maria Jackowski: …sejmowych było 

zastrzeżenie odnośnie do banku, z taką sugestią, żeby 
nie zmieniać statutu banku…)

Tak. Już wyjaśniam.
(Senator Jan Maria Jackowski: …ponieważ trwają 

równolegle prace nad nową ustawą o BGK…)
Tak.
(Senator Jan Maria Jackowski: I tutaj ta uwaga – 

jest taka adnotacja – nie została uwzględniona. Jakby 
pan minister zechciał wyjaśnić, dlaczego…)

Tak. Już wyjaśniam. W tym przypadku inicja-
tywa co do przygotowania ustawy jest po stronie 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
które nadzoruje Bank Gospodarstwa Krajowego. 
I my po prostu poprosiliśmy o opinię Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. I ministerstwo re-
komendowało, że ponieważ to nie jest sprawa kon-
trowersyjna i ona zostanie uwzględniona w przed-
łożeniu, które jest przygotowywane, a prace nad 
ustawą trwają i nie wiadomo, kiedy dokładnie się 
zakończą, to dla pragmatyki działania można jak gdy-
by ten punkt wpisać. Bo mamy, że tak się wyrażę, 
preuzgodnione, że on zostanie uwzględniony w tej 
szerszej nowelizacji zasad funkcjonowania Banku 
Gospodarstwa Krajowego, w której już z natury rze-
czy nie bierzemy udziału.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani senator… O, 

przepraszam. To za chwileczkę…)
…2 pytania. Właściwie krótka uwaga i pyta-

nie. Ta krótka uwaga dotyczy nazewnictwa. Otóż 
na wejściu, jak ta ustawa wchodziła do Sejmu, to 
podmiotem zarządzającym miał być PORT – Polski 
Ośrodek Rozwoju Technologii, spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Ustawa o sieci Łukasiewicz 
zmieniła go w jeden z instytutów. I teraz nazywa 
się to Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski 
Ośrodek Rozwoju Technologii. Ale w druku mamy 
„i Technologii”. To jest mała sprawa, ale potem mogą 
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(sekretarz stanu P. Dardziński) Bardzo dziękuję za pytanie.
Precyzyjnie mówiąc, pierwszy wirtualny insty-

tut badawczy byłby dedykowany naukom o życiu, 
ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, czyli 
mogą się tam pojawić również tematy niejako z tego 
obszaru. Jednak powołanie dzisiaj wirtualnego in-
stytutu badawczego nie oznacza, że w najbliższej 
przyszłości nie może powstać kolejny wirtualny 
instytut badawczy, ale warunkiem jego powstania 
jest zasilenie funduszu w odpowiednie środki, czyli 
stworzenie drugiego żelaznego kapitału, tak aby 
uniknąć tego mechanizmu, o którym wspominałem 
wcześniej, wpadnięcia w pułapkę polegającą na tym, 
że uruchomimy dużo instytutów i środki na utrzy-
manie zespołów się zmniejszą, a wtedy w naturalny 
sposób spadnie też ich efektywność. Tak że to będzie 
zależało od tego, na ile istniejący w BGK fundusz 
będzie mógł być zasilony, wtedy już bezpośrednio, 
bo wtedy już nie będzie potrzeby dokonywania tej 
operacji, którą robiliśmy teraz, czyli najpierw fun-
dusz statutowy, a potem fundusz, tylko bezpośrednio 
środki będą przekazywane do Funduszu Polskiej 
Nauki. Jeśli pojawią się jakieś nadwyżki budżetowe, 
to minister finansów, tak jak to było np. w listopa-
dzie, może skorygować budżet i zasilić taki fundusz. 
Wtedy będziemy mieli gotowy instrument do tego, 
żeby bardzo szybko uruchomić kolejny wirtualny 
instytut badawczy.

Pani senator zwróciła uwagę na bardzo ważną 
rzecz, mówiąc o tych pomysłach. Tutaj rzeczywi-
ście jest inny mechanizm niż w naszych agencjach, 
które do tej pory w systemie grantowym wspierają 
przedsiębiorców. Tam to jest, można powiedzieć, 
pewnego rodzaju wolny rynek pomysłów, czyli 
przedsiębiorcy przychodzą z różnymi pomysłami 
i oceniana jest doskonałość, jakość tych pomysłów, 
ale one nie muszą tworzyć żadnej skoordynowanej 
czy zwartej polityki. Tutaj mechanizm jest odwró-
cony ‒ to zamawiający, jeśli tak mogę powiedzieć, 
czyli państwo, mówi: mamy tego typu problem, nie 
możemy się z tym problemem uporać, nie da się go 
rozwiązać bez wsparcia nauki i wobec tego szukamy 
naukowców, którzy zgłoszą swoje pomysły na ten 
temat. Czyli jest ten twórczy element, że naukowcy 
mogą być z różnych dziedzin. Proszę pamiętać, że 
np. w przypadku onkologii to mogą być nie tylko 
cząstki aktywne, ale i urządzenia medyczne. Tak? 
No więc cel jest jeden – walka z rakiem. Metody, 
jakie nam zaproponują, już należą do decyzji zespo-
łów badawczych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.

wiązki dotychczasowej spółki PORT, spółki z o.o. 
Tak że tutaj nie ma żadnych ryzyk. ale rzeczywiście 
jest to proces przekształcania.

Dzisiaj, kiedy do państwa mówię, to PORT cały 
czas jest jeszcze spółką z o.o. i będzie tą spółką z o.o. 
do 31 marca. A ponieważ ustawa o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz została już podpisana przez pana prezy-
denta i opublikowana, w tych dokumentach widnieje 
już jako instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz. A ta 
omyłka to jest do…

(Senator Jerzy Czerwiński: Jedna uwaga: o tej po-
myłce pamiętajcie.)

Tak, tak. Bardzo dziękujemy za zwrócenie nam 
na to uwagi. Myślę, że nad tym problemem się po-
chylimy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Jadwiga Rotnicka. Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za to wyjaśnie-

nie, bo pan przedłożył to w taki sposób, że te pier-
wotne moje pytania… Właściwie gdybym znała taką 
wykładnię, może bym ich nawet nie zadała.

A druga część, drugie pytanie trochę łączy się 
z tym, co mówił pan senator Czerwiński. Otóż chcia-
łabym zapytać, czy to wiodące badanie, które teraz 
w przypadku onkologii jest przewidziane na 10 lat, eli-
minuje możliwość wprowadzenia, powiedzmy, innego 
rodzaju czy innego tematu badawczego. I pytanie: czy 
te tematy, obszary zainteresowania będzie wyznaczało, 
nie wiem, państwo, czy będą aplikowały ze swoimi po-
mysłami jakieś instytucje naukowe? No, z tego wynika, 
że dostęp do takiego programu będzie ograniczony 
możliwościami finansowymi. Czy dobrze rozumiem, 
że przez 10 lat nic innego, co mogłoby być równie 
pożyteczne, się tutaj nie pojawi? Nie wiem, filozofuję, 
ale np. jakiś rodzaj zdrowej żywności, sprawy zmiany 
klimatu czy jakieś technologiczne rozwiązania. Jak to 
będzie wyglądało? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek! Pani Senator!
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co ma duży potencjał, ale już cały element wdrażania 
znajduje się i jest dofinansowywany w innej agencji. 
To jest ten łańcuch agencji, o którym wspominał pan 
senator Wiatr, czy łańcuch agencji i instytucji. A NCN 
trochę musiałby robić coś, do czego nie jest powołany 
ani czego nie chce robić. Bliżej byłoby prawdopo-
dobnie w przypadku Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, ale ono ma na tyle dużo swoich własnych 
zadań, że obsługiwanie tego mechanizmu wymaga-
łoby od niego postawienia dodatkowego zespołu itd., 
itd., itd. A sam fundusz z natury nie mógłby powstać 
na takiej zasadzie w którejś z tych agencji. My nie 
możemy żadnej z agencji dać budżetu na 10 lat do 
przodu. W żadnym budżecie… One się rozliczają 
w trybie rocznym. Sprawozdają nam w trybie rocz-
nym, ile środków wydają. I dlatego ta perspektywa 
zwykle ogranicza się do 2 czy 3 lat, bo w takim okre-
sie jeszcze można to zaplanować.

Proszę pamiętać, że to jest niewiele zespołów. 
Wydaje się, że to jest, tak jak powiedziałem, ok. 10 ze-
społów. Przy czym szczególnie w przypadku nauk 
medycznych, jak wiemy, to czasami nie jest kwestia 
dużej liczby naukowców, to jest kwestia posiadania 
kilku wybitnych naukowców, którzy są w stanie zre-
wolucjonizować potem badania medyczne. I to jest 
ten strumień, który płynie do tych wybitnych, naj-
lepszych. Zarówno NCN, jak i NCBR działają bar-
dziej powszechnie, jeśli tak mogę powiedzieć. Tak 
że nie rekomendowałbym… To znaczy mechanizm 
funduszu jest w ogóle niemożliwy do zastosowania, 
zarządzanie być może, ale gdyby mnie ktoś zapytał 
o zdanie, to nie rekomendowałbym tego mechanizmu 
w przypadku tych agencji.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, rozumiejąc pana wypowiedź, 

rozumiem także, że z punktu widzenia prawnego 
istnieje możliwość stworzenia prawnego produktu, 
który będzie realizował NCBR, załóżmy, jak pan mi-
nister wskazuje. A mając na uwadze cele, uważa pan, 
że lepszym rozwiązaniem będzie funkcjonowanie 
funduszu realizowane przez BGK.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Mówiąc jeszcze precyzyjniej: jeśli Wysoki Senat 

zgodzi się uchwalić ustawę i pan prezydent ją podpi-

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, coś tu kolega sekretarz nie widzi 
tej strony…

(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nie, nie, pan 
senator był zapisany przed przerwą.)

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wracam do py-
tania, które po części zadałem podczas posiedzenia 
komisji, nie negując zarówno teraz, jak i podczas 
posiedzenia komisji tego wszystkiego, co się wiąże 
z celem, a nawet z finansowaniem itd. 

Moje pytanie jest następujące: czy nie widzi pan 
minister żadnych prawnych możliwości, aby te cele 
i zadania, które zostały tutaj przez pana nakreślone, 
realizowała któraś z jednostek NCBR lub NCN? Czy 
nie ma takich prawnych możliwości, żeby osiągnąć 
i realizować te cele, o których pan minister tutaj mó-
wił?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Pani 
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Panie Senatorze, to jest kwestia innej filozofii. To 

znaczy fundusz z natury rzeczy powinien być w ban-
ku, więc ten fundusz powstaje w banku. To np. nie 
znaczy, że… Być może przy którymś wirtualnym 
instytucie badawczym ‒ choć wydaje mi się to mało 
prawdopodobne ze względu na naturę tych instytu-
cji… Nie wiem, może NCN przystąpi do konkursu, 
żeby wystąpić jako operator zarządzający tymi środ-
kami. To jest możliwe. Ale wtedy musiałby on mieć 
dodatkową działalność… Po pierwsze, musiałaby być 
znowelizowana ustawa i musiałby być zapis, że tego 
typu działania może podejmować, więc jak gdyby 
zaczynamy rozpraszać uwagę i metody działania tej 
organizacji, a po drugie, musiałby zbudować kompe-
tencje do zarządzania, np. związane z komercjalizacją 
badań, która jest jednym z celów, bo ‒ tak jak powie-
dzieliśmy ‒ efektem tych badań mają być technologie, 
które potem będą wdrażane, będą komercjalizowane. 
Oczywiście to nie jest tak, że ten fundusz pokrywa 
całość kosztów z tym związanych. Państwo powiedzą: 
500 milionów na kwestie… A gdzie badania klinicz-
ne? A gdzie kolejne rundy badań klinicznych? Na to 
środki powinny się znajdować w takich instytucjach, 
jak np. Agencja Badań Medycznych. I to jest ten sys-
tem. My doprowadzamy do pewnej dojrzałości coś, 
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w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii…

(sekretarz stanu P. Dardziński) Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Właściwie to jest dzisiaj trzecia, powiedziałbym, 

ustawa specjalna, specjalna w tym sensie, że ona 
chroni nas jako państwo, a przede wszystkim oso-
by dotknięte ewentualnym bezumownym wyjściem 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej przed 
skutkami tego wyjścia, które byłyby dotkliwe.

Ta ustawa ma stosunkowo wąski zakres. Dotyczy 
ona uznawalności kwalifikacji zawodowych do wyko-
nywania zawodów regulowanych oraz podejmowania 
lub wykonywania działalności regulowanych. Tak że 
my dzisiaj już mówiliśmy o tym i omawialiśmy usta-
wy dotyczące informatyzacji, różnych spraw społecz-
nych związanych z pobytem, ochroną zdrowia, waż-
nością praw jazdy, a ta ustawa dotyczy możliwości 
wykonywania zawodów regulowanych na podstawie 
kwalifikacji nabytych w Zjednoczonym Królestwie, 
nabytych w krajach Unii Europejskiej przez obywateli 
Zjednoczonego Królestwa, a także innych szczegóło-
wych, kilku szczegółowych kwestii odnoszących się 
właśnie do uznawania kwalifikacji do wykonywania 
zawodu. Mówiąc bardziej szczegółowo, ustawa do-
tyczy jeszcze świadczenia usług transgranicznych 
przez obywateli Zjednoczonego Królestwa, a także 
europejskich legitymacji zawodowych wydawanych 
obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom 
ich rodzin.

W swych zasadniczych rozstrzygnięciach, powie-
działbym, ustawa utrzymuje moc wydanych przed 
dniem wejścia w życie ustawy decyzji o uznaniu 
w Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji zawodo-
wych do wykonywania zawodu regulowanego albo 
do podejmowania lub wykonywania działalności re-
gulowanych, nabytych w Zjednoczonym Królestwie. 
Tak więc kwalifikacje w tym zakresie uzyskane 
przed dniem bezumownego brexitu zachowywały-
by ważność. Tak samo zachowują ważność decyzje 
dotyczące kwalifikacji wydane w państwach Unii 
Europejskiej dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, 
którzy by chcieli dalej na terenie Unii wykonywać 
zawód. Ustawa określa zasady finalizacji wszczę-
tych i niezakończonych postępowań w tych sprawach. 
Wygasza ona wydane przed dniem wejścia w życie 
ustawy decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych 
usługodawcy, których jedną ze stron jest obywatel 
Zjednoczonego Królestwa, wygasza wydane przed 
dniem wejścia w życie ustawy legitymacje zawodowe 
wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz 
członkom ich rodzin, jak również umożliwia – to 
ostatnia sprawa – obywatelom państw członkowskich, 
w tym Polakom, do 31 grudnia 2021 r. ubieganie się 
o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
zawodu regulowanego, które zostały nabyte, ale ci 
obywatele nie wystąpili o nie dotąd. Tak że możemy 
powiedzieć, że w tym zakresie ustawa jest zrówno-
ważona i w rozsądny sposób uznaje nabyte kwali-

sze, to nie jest wykluczone, że któraś z tych agencji 
może zostać zarządzającym, czyli operatorem. Ale 
nie ma możliwości, żeby umiejscowić taki fundusz 
w którejś z tych agencji. On powinien być w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. I to jest jak gdyby ta za-
sadnicza różnica.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Bardzo 
serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi, za wszystkie 
pytania, a szczególnie panom senatorom sprawozdaw-
com za współpracę. Dziękuję uprzejmie.)

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

się do głosu.
Informuję, że senator Jerzy Czerwiński zgłosił 

poprawkę.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: ustawa o uregulowa-
niu niektórych spraw związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpie-
niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1126, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1126 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, senatora Piotra Wacha, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca P. Wach) przepraszam, uznałem tę ustawę za pewien krok 
rozpaczy wobec bezumownego brexitu. Ale prze-
cież nie jest tak, że Wielka Brytania nawet w tym 
skrajnym, niekorzystnym dla wszystkich scenariu-
szu, zamierza zerwać jak gdyby wszystkie ustalenia 
z Unią Europejską. Tak nie twierdzi. Chodzi tylko 
o te sprawy, które były… Na pewno o te, które były 
przedmiotem referendum czy które stanęły w cza-
sie referendum, a więc o nadmierne prawodawstwo 
Unii Europejskiej, o zagadnienia polityki socjalnej, 
o władztwo Trybunału… Trybunału? Trybunału Unii 
Europejskiej, tak. W wielu sprawach Wielka Brytania 
nie zamierza zrywać, tak przynajmniej wynika z za-
gadnień… Być może w sprawie uznawania tytułów 
też tak będzie. Ja myślę, że nawet przed wejściem 
Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej szereg tych 
postanowień obowiązywało.

(Senator Piotr Wach: Ja bym powiedział tak: jeśli 
dobrze rozumiem pytanie…)

Przepraszam. Mam jeszcze pytanie o strefę 
Schengen, o najważniejsze uprawnienie. Czy ona bę-
dzie jakby w pełnej rozległości obowiązywała, czy 
będzie ograniczona?

Senator Piotr Wach:
Wielka Brytania nie jest w tej strefie. To jest pierw-

sza rzecz. Tam kontrole graniczne obowiązują, tak 
że nie mamy z tym do czynienia. To jest właściwie 
kwestia uznawalności.

Jeżeli ja dobrze rozumiem pytanie, to powie-
działbym tak: ta ustawa jest niezależna od woli 
Brytyjczyków, bo to jest nasza ustawa, która 
mówi o tym, jak my uznajemy kwalifikacje bry-
tyjskie oraz kwalifikacje nabyte w innych krajach 
Unii Europejskiej, jeżeli tymi, którzy je nabyli, są 
Brytyjczycy. To nie ma nic wspólnego z decyzjami 
brytyjskimi. Gdybyśmy zrobili ustawę, która by obra-
żała Brytyjczyków, to może by nie było wzajemności, 
ale to jest inna rzecz. Tak ja to rozumiem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych. 

Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Czy pan minister Piotr Dardziński pragnie zabrać 
głos w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Tak.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze, zapraszam na 
mównicę.

fikacje i prawa, nie idzie z tym za daleko. Wydaje 
się ona słusznym krokiem w kontekście ułatwienia 
życia osobom, które wykonują na podstawie nabytych 
i potwierdzonych kwalifikacji… Ale i sprawdzonych, 
bo chodzi o to, że właściwie nie było do nich za-
strzeżeń. To, co następuje, to jest tylko gwałtowna, 
raptowna i bezumowna zmiana formalna. Dlatego 
jest to kontynuowanie. To, że europejskie legitymacje 
zawodowe są wygaszane, jest jasne – jest tak, dlatego 
że obywatele brytyjscy nie mogą występować z legi-
tymacjami zawodowymi wydawanymi obywatelom 
państw Unii Europejskiej. To jest niestety niezbędne, 
ale i zrozumiałe. Tak że podczas posiedzenia komisji 
nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że jest to regu-
lacja słuszna.

Ja jeszcze na marginesie powiem, że właśnie nie-
dawno dotarła do nas wiadomość, że pani premier 
Theresa May właśnie jedzie na posiedzenie Rady 
Europejskiej, które zaczyna się dzisiaj wieczorem, po-
trwa dzisiaj i jutro. Być może w wyniku tego i ewen-
tualnych postępowań Izby Gmin w Zjednoczonym 
Królestwie w jakiś sposób wyjaśni się sprawa tego, 
czy w ogóle te ustawy będą konsumowane. Dlatego 
że ustawy, o których mówimy – a tutaj jest tak samo 
– wchodzą w życie z dniem, w którym następuje 
bezumowny brexit, czyli Wielka Brytania opuszcza 
Unię Europejską bezumownie. Gdyby opuściła Unię 
Europejską zgodnie z umową, to te sprawy, o których 
dzisiaj mówiliśmy, m.in. szczegóły tej ustawy, byłyby 
uregulowane w umowie.

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przy-
jęciem ustawy i wydaje mi się, że to jest rozsądne, 
roztropne stanowisko. Jest to przyjmowane właściwie 
najpóźniej, jak się da, no ale nie ma się czemu dziwić, 
dlatego że kwestia postępowania w tej sprawie i po-
stępu w tych negocjacjach jest nadal kwestią gorącą, 
trudno było dokładnie i w szczegółach przewidzieć, 
kiedy, w którym momencie takie ustawy należało 
przyjmować. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Senator Jan Rulewski.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pan przewodniczący, pan senator sprawozdaw-

ca uznał tę ustawę… To znaczy ja tak uznałem, 
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I moje pytanie jest takie. Czy oprócz nadziei, że 
Brytyjczycy… Tu nie będzie żadnego automatu, jak 
zresztą słusznie pan powiedział. Dotychczas było 
automatyczne uznawanie tych kwalifikacji, ale teraz 
nie będzie to robione z automatu. Czy my mamy coś 
więcej niż nadzieję, że Brytyjczycy będą stosować 
taką wzajemność wobec Polaków, którzy pracują na 
Wyspach? Bo tak naprawdę, jak rozumiem, inten-
cją przyjmowania tej ustawy jest ochrona Polaków 
na Wyspach, a nie odpowiednie potraktowanie tych 
właśnie 20 profesjonalistów Brytyjczyków, którzy 
pracują w Polsce.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Tak, jest to ustawa, która wychodzi naprzeciw 

przede wszystkim potrzebom Polaków, którzy uzy-
skali kwalifikacje zawodowe. I tutaj mała uwaga na 
temat tego, że ta ustawa nie dotyczy uznawania efek-
tów kształcenia, czyli ona nie dotyczy np. uznawania 
dyplomów ukończenia szkół wyższych. Ona dotyczy 
uznawania kwalifikacji zawodowych, które mają taki 
charakter, że są jak gdyby poza szkolnictwem wyż-
szym.

Czy możemy liczyć na wzajemność Wielkiej 
Brytanii? To zależy. Dlatego daliśmy długi, 3-letni 
okres przejściowy na to, żeby uregulować te kwestie, 
które albo będą uregulowane na poziomie unijnym 
w relacjach ze Zjednoczonym Królestwem, albo będą 
uregulowane zgodnie z tym, co zostało wskazane 
w uzasadnieniu ustawy, w umowie międzyrządowej. 
Ponieważ jest to suwerenna decyzja Zjednoczonego 
Królestwa, jedynym naszym jak gdyby zabezpiecze-
niem jest to, że ta ustawa daje te preferencje polskim 
obywatelom i obywatelom Unii Europejskiej, którzy 
uzyskali kwalifikacje w Wielkiej Brytanii, natomiast 
nie daje tych preferencji dotyczących automatycznego 
uznania obywatelom brytyjskim. Tak więc po twar-
dym brexicie obywatele Zjednoczonego Królestwa, 
którzy będą chcieli uzyskać uznawalność kwalifikacji 
zawodowych w Polsce, będą traktowani jak obywatele 
pochodzący z krajów trzecich. No ale rzeczywiście 
tutaj ta dysproporcja jest bardzo wyraźna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym tylko dodać, że, tak jak mó-

wił pan senator sprawozdawca, ta ustawa doty-
czy kwestii uznawania kwalifikowalności uzy-
skanej w Zjednoczonym Królestwie nie tylko 
przez Polaków, ale także przez obywateli Unii 
Europejskiej po ewentualnym bezumownym wyj-
ściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. 
Tak jak już zostało wspomniane, ona jakby reaguje 
na wciąż zmieniającą się sytuację związaną z bre-
xitem. Jest ona bardzo korzystna dla polskich oby-
wateli, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe 
w Zjednoczonym Królestwie i znajdują się w pro-
cesie potwierdzania tych kwalifikacji w Polsce albo 
chcieliby w ciągu najbliższych 3 lat zakończyć roz-
poczęte kursy zawodowe i uzyskać potwierdzenie 
tych kwalifikacji w Polsce. Jest to rozwiązanie bar-
dzo korzystne dla obywateli polskich. Liczymy 
tu na wzajemność strony brytyjskiej po tym, jak 
zapadną decyzje dotyczące wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej. Bez tej regulacji 
wszystkie wspomniane kwalifikacje byłyby trak-
towane jak kwalifikacje uzyskane w krajach trze-
cich i przechodziłyby dużo bardziej skomplikowaną 
procedurę. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Radziwiłł pragnie zadać pytanie.
Proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, troszkę pan zaczął już odpowia-

dać na pytanie, które zamierzałem zadać.
Jak rozumiem, ustawa dotyczy zawodów regulo-

wanych, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, położnych, 
pielęgniarek, architektów, lekarzy weterynarii i far-
maceutów, jeżeli dobrze pamiętam listę z dyrektywy 
2005/36. Jeżeli zapytamy, ilu takich profesjonalistów, 
Brytyjczyków praktykuje w Polsce, to prawdopodob-
nie okaże się, że jest to ustawa, nie chcę przesadzić, 
dotycząca kilku, kilkunastu, może 20 osób, które 
znajdują się w Polsce i wykonują te zawody. Czyli 
w praktyce, jak zresztą pan minister powiedział, my 
tak naprawdę mamy nadzieję, że ona będzie doty-
czyć tysięcy profesjonalistów jednoimiennych, którzy 
są Polakami i pracują w Wielkiej Brytanii. Prawda? 
Widzę, że kiwa pan głową.
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nie ma samej decyzji co do tego, czy ten twardy brexit 
będzie. Ten stan niepewności powoduje…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale taki sam jest 
po naszej stronie.)

Ten stan niepewności powoduje, że nie jestem 
w stanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na 
to pytanie.

Jednak może się zdarzyć taka sytuacja, że ta usta-
wa nie wejdzie w życie, o ile Zjednoczone Królestwo 
wystąpi z Unii w sposób zgodny z traktatami. Tak 
więc my się przygotowujemy na pewną ewentual-
ność, która w naturalny sposób jest pewnego rodzaju 
alternatywnym rozwiązaniem. Stawiając na pierw-
szym miejscu traktatowe wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa, przygotowujemy się do innego wariantu, 
tak żeby przynajmniej nasi obywatele nie zostali po-
szkodowani przez…

(Senator Konstanty Radziwiłł: O brytyjskich oby-
watelach mówimy…)

Nie, nie. My mówimy o obywatelach Polski oraz 
obywatelach Unii Europejskiej, którzy na terenie 
Zjednoczonego Królestwa uzyskali kwalifikacje za-
wodowe.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ta ustawa mówi 
o tych, którzy praktykują w Polsce.)

W przypadku tych, którzy praktykują w Polsce 
i są obywatelami brytyjskimi, jeśli już mają uznane 
kwalifikacje, to sprawa jest rozstrzygnięta, bo wte-
dy już nie ma kwestii… Jednak jeśli chodzi o tych, 
którzy już nawet rozpoczęli procedurę uznawalno-
ści kwalifikacji, to ona z automatu jest wygaszana 
i nie ma już tej procedury. I są traktowane jako kraje 
trzecie…

(Senator Konstanty Radziwiłł: …A nie o Polakach.)
Nie. Ta ustawa jest w zdecydowanie większym 

stopniu o Polakach i obywatelach Unii Europejskiej. 
Ona… 

Inaczej, jeszcze raz wyjaśnię. Jeśli dzisiaj… 
Panie Senatorze, jeśli mogę… Dzisiaj, w sytuacji, 
w której Zjednoczone Królestwo jest członkiem Unii 
Europejskiej, bez względu na to, czy do Polski przy-
jedzie obywatel Zjednoczonego Królestwa, czy oby-
watel jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej, 
w tym Polski, przechodzi skróconą procedurę uzna-
wania kwalifikacji. 

I teraz pytanie brzmi: co się wydarzy po dniu X 
w przypadku bezumownego wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa z UE? Nasza odpowiedź jest taka: 
wszystkie postępowania rozpoczęte przez obywateli 
Zjednoczonego Królestwa zostają wygaszone i z au-
tomatu zaczynają być rozpatrywane jako postępowa-
nia o uznanie kwalifikacji obywateli krajów trzecich. 
Wszystkie postępowania rozpoczęte przez obywa-
teli Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego 
Królestwa, w tym Polaków, są kontynuowane przez 
42 miesiące, a do tego jeszcze przez 3 lata każdy oby-

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chyba nie do końca się zrozu-

mieliśmy. Moje pytanie jest wprost takie… Bo odpo-
wiedź pana, że możemy mieć nadzieję, że będzie jakiś 
czas itd.… Moje pytanie jest takie: czy były jakieś 
uzgodnienia między Polską i Wielką Brytanią, że jak 
my wykonamy taki ruch, to oni wykonają podobny 
u siebie? No bo jeśli nie wykonają go, to niezależenie 
od tego, jak ten bezumowny brexit będzie przebiegał, 
Polacy na Wyspach stracą te swoje prawa wykonywa-
nia zawodu w przypadku tych wszystkich zawodów, 
które wymieniłem. Ja pytam o to, czy wiemy coś 
o tym, że w Wielkiej Brytanii toczy się np. podobny 
do naszego, lustrzany proces legislacyjny. Gdyż tak 
naprawdę to jest potrzebne do tego, żeby Polacy na 
Wyspach, którzy wykonują te wymienione przeze 
mnie zawody, mogli liczyć na to, że będą nadal mogli 
je wykonywać w Wielkiej Brytanii. Bo jak nie, to wej-
dą właśnie w taki proces indywidualnego ustalania 
ich kwalifikacji, który być może będzie się kończył 
dla nich dobrze, myślę, że w wielu przypadkach tak, 
ale gwarancji nie ma. Prawda? 

Więc moje pytanie wprost jest takie: czy rząd wie 
coś o toczącym się po drugiej stronie kanału analo-
gicznym procesie w stosunku do Polaków wykonu-
jących zawody, o których mówimy w tej ustawie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! 
Tak jak było wspomniane wcześniej i tak jak była 

mowa w odniesieniu do innych ustaw dotyczących 
brexitu, natura tych ustaw jest dosyć specyficzna. 
One są przygotowywane na wszelki wypadek. Dzisiaj 
jesteśmy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie ani 
rozpocząć z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii 
takiej rozmowy, ani rozstrzygnąć – choć tego nie je-
stem w stanie stwierdzić w sposób bezwzględny – czy 
w parlamencie brytyjskim toczą się tego typu prace, 
dlatego że dzisiaj Zjednoczone Królestwo znajduje się 
w sytuacji, w której nie wie, na jakich zasadach wy-
stąpi z Unii Europejskiej. Pytanie pana senatora jest 
jak gdyby pytaniem dotyczącym sytuacji, w której 
Zjednoczone Królestwo już wie, jaki będzie model 
tego wyjścia, i przygotowuje się do tego wariantu. Nic 
nam nie wiadomo, żeby w tym obszarze na wypadek 
twardego brexitu były podjęte jakieś rozmowy, no bo 
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(sekretarz stanu P. Dardziński) Nie widzę już więcej osób pytających.
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński: Bardzo 
dziękuję, Pani Marszałek.)

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o zasadach 
prowadzenia działalności przez niektóre podmio-
ty rynku finansowego w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1127, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1127 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawoz-

dania z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych odnośnie do czwartej już ustawy związa-
nej z ewentualnym bezumownym wyjściem Wielkiej 
Brytanii z Unii, czyli tzw. twardym brexitem. Chodzi 
tutaj o ustawę o zasadach prowadzenia działalności 
przez niektóre podmioty rynku finansowego w związ-
ku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez 
zawarcia umowy.

Szanowni Państwo! Jak sam tytuł ustawy wskazu-
je, jest to regulacja zabezpieczająca interesy klientów 
instytucji finansowych w związku z potencjalnym 
wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
bez zawarcia umowy. Tak naprawdę to zabezpiecze-
nie – jak wyjaśniono tu już wcześniej w przypadku 
poprzednich ustaw – może mieć zastosowanie, ale nie 
musi. Może się zdarzyć, że ustawa nigdy nie wejdzie 
w życie, jeżeli takie bezumowne wystąpienie Wielkiej 
Brytanii nie nastąpi.

Jeśli chodzi o materię ustawy, to ona obejmuje 
swym zakresem działalność niektórych instytucji 

watel Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polacy, 
będzie mógł rozpocząć uproszczoną procedurę uzna-
wania kwalifikacji. 

Odnosząc się do tego, co powiedział pan senator 
na początku, jeśli chodzi o liczbę tych osób, to rze-
czywiście jest tak, że my ograniczymy zdecydowanie 
mniejszej liczbie Brytyjczyków łatwiejsze uzyskiwa-
nie tych kwalifikacji w Polsce. Ta ustawa ma pomóc 
przede wszystkim Polakom, którzy chcieliby uzyskać 
u nas te kwalifikacje w trybie uproszczonym. I dlate-
go jest ten 3-letni okres przejściowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Króciutko, techniczne pytanie. Cała ustawa, tak 

jak pozostałe 2, czyli łącznie trójka tych ustaw bre-
xitowych, wchodzi w życie w dniu twardego brexitu. 
Jednocześnie właściwy minister ma opublikować datę 
tego dnia… ale w takim wypadku może ją opubliko-
wać tylko po tym dniu, a nie wcześniej. 

Pytanie: czy to nie przeszkadza w przypadku 
którejkolwiek z tych ustaw? Bo jeśli to jest tylko 
stwierdzenie faktu, no to nie, ale jeśli to jest jeszcze 
z czymś związane i ważne jest, żeby ktoś wiedział 
o tym wcześniej, to być może trzeba by było ten 1 
artykuł – tutaj, akurat w tej ustawie, art. 9 – wpro-
wadzić w życie wcześniej.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego  
Piotr Dardziński:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Rzeczywiście we wszystkich ustawach jest zapi-

sany ten mechanizm, że minister właściwy do spraw 
europejskich ogłasza datę, w której następuje bezu-
mowne wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej. Rekomendacja legislatorów zarówno 
sejmowych, jak i senackich była taka, żeby tak opisać 
te mechanizmy ‒ i tutaj opieramy się na ich kompe-
tencjach, na ich rzetelności, wierząc, że te przepisy 
są we właściwy sposób uporządkowane w tym dosyć 
niestabilnym stanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.



150
75. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Grabowski) przez członków komisji. W trakcie posiedzenia komi-
sji prawie nikt nie zabierał głosu. W zasadzie jedyną 
osobą, która zabrała głos, był przedstawiciel Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, który wskazał, że jest to rozwią-
zanie zabezpieczające interesy klientów z zakresu 
ubezpieczeń, i jak najbardziej poparł to przedłożenie. 
Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pan minister Piotr Nowak, wi-
ceminister finansów.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie?
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o wymianie informacji podatko-
wych z innymi państwami oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1131, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1131 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Proszę…

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 

finansowych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru, które 
to instytucje wykonują obecnie działalność na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tzw. 
unijnego paszportu. W przypadku twardego brexi-
tu instytucje te utracą możliwość wykonywania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności 
transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie 
ich za instytucje z państwa trzeciego.

Ustawa zakłada w szczególności możliwość dal-
szego wykonywania umów zawartych przed dniem 
twardego brexitu. Dotyczy to umów kredytu, umów 
ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku 
oraz spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
umów o świadczenie… zawieranych z użytkownikami 
usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynno-
ści stanowiących działalność maklerską. Umowy te, 
zgodnie z regulacją zawartą w ustawie, będą mogły 
być wykonywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, 
nie dłużej jednak niż przez okres 12 lub 24 miesięcy od 
momentu przeniesienia portfelu takich umów lub uzy-
skania odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie 
działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Długość terminów przejściowych uzależniona jest od 
charakteru zawartych umów. Dłuższe okresy przejścio-
we zostały przyjęte dla umów kredytu, umów ubez-
pieczenia na życie, umów reasekuracji i outsourcingu.

Jeśli chodzi o przygotowanie tej ustawy, to ona 
jest niejako zbieżna z rekomendacjami Komisji 
Europejskiej, które były wyrażane w kontaktach ro-
boczych oraz oficjalnie publikowanych komunika-
tach, a także z rekomendacjami Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych. W ocenie Komisji Europejskiej po-
winny być przyjmowane jedynie minimalne środki 
awaryjne, powinny mieć one charakter tymczasowy 
i nie powinny powielać korzyści wynikających z człon-
kostwa w Unii Europejskiej.

Przedłożona ustawa reguluje również kwestie 
nadzorcze poprzez przyznanie Komisji Nadzoru 
Finansowego uprawnień przysługujących organowi 
nadzoru wobec podmiotów z innego państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej. W tym zakresie propo-
nuje się utrzymanie zasad dotyczących nadzoru nad 
instytucjami finansowymi Wielkiej Brytanii sprzed 
jej wystąpienia z Unii Europejskiej.

I teraz tak: mając na uwadze wysokie prawdopo-
dobieństwo – pewności nie ma, ale jest takie prawdo-
podobieństwo – bezumownego wystąpienia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej, komisja wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Takie jest stanowisko komisji.

Jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to ustawa nie 
budziła żadnych kontrowersji. Tak jak wspomniałem 
wcześniej, została ona jednogłośnie zaakceptowana 
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(senator sprawozdawca K. Mróz) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pan minister Filip Świtała.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

ustawy? Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1130, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1130 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy – Prawo o miarach jest to kolejna 
z ustaw, które mają na celu uszczelnienie systemu 
podatkowego, w szczególności dotyczy ona poboru 
podatku VAT. Ustawa odnosi się do kilku kwestii, ale 
tą najważniejszą kwestią jest wprowadzenie obowiąz-
ku posiadania kas rejestrujących sprzedaż, a co za 
tym idzie, odprowadzania podatku VAT ze sprzedaży 
za pośrednictwem tych kas online.

Wiadomo, jak te kasy dzisiaj funkcjonują. Są 
jakby 2 modele. Jeden to jest taki model, gdzie 
się przechowuje paragony. On jest już chyba, o ile 
wiem, bardzo rzadko stosowany. A drugi model jest 
taki, że te transakcje zapisywane są elektronicznie. 
Ministerstwo proponuje, idąc z duchem postępu, ale 

innych ustaw ma na celu pełniejsze wdrożenie dyrek-
tywy Unii Europejskiej o wymianie informacji podat-
kowych. Dotyczy to wymiany informacji odnośnie do 
rezydentów oraz informacji o dużych firmach, które 
mogą unikać płacenia podatków, działają w wielu 
państwach, a ich obroty przekraczają 750 milionów 
euro.

Do tej ustawy Biuro Legislacyjne zgłosiło 7 uwag. 
Komisja przyjęła jedną z tych uwag, uwagę pierwszą, 
którą szczegółowo omówię. Chodzi o to, że wykaz 
krajów, z którymi będzie następowała wymiana tych 
informacji podatkowych… Ona oczywiście odbywać 
się będzie na podstawie umów, które będą zawarte. 
Był zapis, że listę tych krajów będzie publikował na 
stronie BIP minister finansów. Była dyskusja między 
przedstawicielem Ministerstwa Finansów oraz senac-
kiego Biura Legislacyjnego na temat doprecyzowania 
tych przepisów. Nasz legislator z Senatu twierdził, 
że warunkiem tej wymiany informacji będzie nie 
tylko zawarcie umowy, ale także opublikowanie tego 
w BIP. Ministerstwo miało troszeczkę inne zdanie 
– że to publikowanie w BIP ma tylko charakter in-
formacyjny. Pan przewodniczący Bierecki przejął tę 
propozycję poprawki Biura Legislacyjnego, tak aby 
to doprecyzować. Oczywiście wymiana informacji 
następuje z tymi państwami, z którymi podpiszemy 
umowę, a ta lista dalej na stronie BIP będzie, tyle że 
będzie to kwestia czysto informacyjna. Nie będzie 
takiej, bym powiedział, interpretacji, że ta publikacja 
w BIP musi być… Pozostałe propozycje nie znalazły 
uznania komisji.

Ponadto senatorowie Bierecki, Mróz i Romańczuk 
złożyli poprawki do tej ustawy. Jedna poprawka 
doprecyzowuje rozumienie pojęcia „udział”, zgod-
nie z interpretacją Komisji Nadzoru Finansowego, 
a druga poprawka wydłuża do 1 września termin 
na wystąpienie do posiadaczy rachunków o złożenie 
oświadczenia o rezydencji podatkowej. Bo tam była 
taka luka 3-miesięczna, jeżeli się nie mylę… Zgodnie 
z ustaleniami Komisji Europejskiej instytucje finanso-
we będą musiały takie informacje zebrać. Instytucje 
finansowe poprosiły o wydłużenie tego terminu. Ta 
poprawka, druga poprawka tego dotyczyła. Przyjęto 
więc 3 poprawki. One są troszeczkę inaczej rozpisane 
w sprawozdaniu przez legislatora. 

W każdym razie takie 3 poprawki merytoryczne 
były rozpatrywane na posiedzeniu komisji i zostały 
one przyjęte jednomyślnie, jednogłośnie, tak że usta-
wa otrzymała pozytywną opinię Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator sprawozdawca K. Mróz) trudno, żeby ta kasa łączona przez internet online 
wysłała dane, bo tak jak pan powiedział, potrzebne 
byłyby kamery czy jakieś tam osoby, które przepro-
wadzają kontrole czy nawet robią jakieś tam prowo-
kacje, tak bym powiedział. I to się zdarza, takie czyn-
ności Krajowa Administracja Skarbowa też realizuje. 
Jednak tutaj chodzi o to, że będzie możliwość analizy 
danych. I jeżeli zobaczymy, że… No, są określone al-
gorytmy, już dzisiaj wykorzystywane przez Krajową 
Administrację Skarbową; one generalnie dotyczą też 
VAT, m.in. VAT, ale nie tylko, także akcyzy. Sprawdza 
się, czy w danej lokalizacji czy przy danych obrotach 
jest jakiś odchył w sprzedaży, i wtedy można prze-
prowadzić kontrolę celowaną. Jeżeli widzimy, że są 
2 podmioty w podobnej lokalizacji i jeden ma duże 
obroty, a drugi ma mniejsze, to jest pytanie, czy nie 
trzeba temu podmiotowi się przyjrzeć. Oczywiście, 
jak ktoś czegoś nie nabije, to tego nie ma, ale już ta 
różnica daje pewną informację.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze 1 kwestii. Te in-
formacje oczywiście będą dotyczyły tylko transakcji, 
tutaj nie będzie żadnych danych osobowych klien-
tów, będzie można natomiast wychwytywać pewne 
tendencje, zobaczyć, dlaczego są odchylenia, jeżeli 
w jednym miesiącu było tak, a w drugim inaczej. Są 
określone modele… Całe to uszczelnienie systemu 
podatkowego, które od wielu miesięcy czy już od 
kilku lat realizuje Ministerstwo Finansów, m.in. te in-
strumenty informatyczne, są bardzo mocno wykorzy-
stywane do obróbki danych. I to będzie jeden z tych 
instrumentów, który pewnie pomoże Ministerstwu 
Finansów być skutecznym czy skuteczniejszym. 
Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał oszukiwać, to 
zawsze będzie oszukiwał, ale to będzie jedno z narzę-
dzi, które na pewno pomogą nam walczyć z takimi 
osobami, które nie nabijają transakcji na kasę. To jest 
jedna kwestia.

Pana pierwsze pytanie odnosiło się do terminu 
wejścia w życie ustawy. Zgodnie z zapisami ustawa 
wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r., ale to nie 
oznacza, że w tym terminie wszystkie kasy będą na-
gle wymienione. Są różnego rodzaju terminy wymia-
ny tych kas. Musiałbym to odnaleźć w tej ustawie, ale 
taki ogólny termin to jest do roku 2022, do 31 grudnia 
2022 r. I będzie to robione sukcesywnie. No wiadomo, 
kasy się zużywają, muszą mieć określone homologa-
cje itd., itd. Jednak są takie branże wrażliwe, takie 
jak np. branża paliwowa, które będą musiały wdrożyć 
te kasy łączone online jeszcze w tym roku. Ale to 
dotyczy takich branż bardzo, bardzo wrażliwych, 
w których istnieje duże prawdopodobieństwo… No, 
są tam duże pieniądze i duże obroty. I na pewno to nie 
jest problem. Ale generalnie podatnicy, którzy będą 
mogli – czy będą musieli – wymienić kasy… A jeżeli 
ktoś nie ma… No, to będą docelowo wszyscy podat-
nicy. Oni będą mogli sobie wrzucić wymianę tych 

także po to, żeby można było na bieżąco weryfikować, 
czy ktoś nie oszukuje, nie sprzedaje towarów bez na-
bicia ich na kasę, aby wszystkie takie transakcje były 
rejestrowane elektronicznie i w czasie rzeczywistym 
dane o nich przesyłane do specjalnego systemu tele-
informatycznego, który będzie prowadziła Krajowa 
Administracja Skarbowa.

Biuro Legislacyjne nie przygotowało opinii na piśmie 
na temat tej ustawy. Były 2 uwagi ustne. Jedna uwaga 
dotyczyła spraw technicznych, tego, jak należy pewne 
wymagania techniczne interpretować w tej ustawie. Pan 
legislator wyjaśniał z panem ministrem to, co należy 
rozumieć przez to, że… Chodzi o to, żeby doprecyzo-
wać pojęcie wymagań technicznych nie w kontekście 
urządzenia, ale pewnego systemu informatycznego 
czy programu, który będzie przesyłał dane z transakcji 
z kasy fiskalnej za pomocą internetu do tej bazy, którą 
tworzy Krajowa Administracja Skarbowa. Po wyjaśnie-
niach przedstawiciel naszego Biura Legislacyjnego nie 
sformułował żadnej konkretnej propozycji poprawki.

Ustawa oczywiście została przyjęta jednomyślnie, 
poparta jednogłośnie przez wszystkich członków ko-
misji. Wnosimy o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Rulewski? Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
2 pytania, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Pierwsze. Nie znam terminu wejścia w życie usta-

wy, ale czy wszystkie podmioty będą przygotowane 
technicznie do przekazywania tej informacji online?

I drugie. Wspomniał pan o uszczelnieniu – zgoda. 
Ale to, że to będzie online, to oczywiście znaczy, że 
nie ma czasu na to, żeby dokonywać różnych innych 
czynności. Wspomniał pan również, że to zapobie-
gnie sprzedaży poza systemem VAT. No to kamery 
musiałyby być widoczne i połączone z teletransmisją. 
Tak to mam rozumieć? Tak?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Jeżeli chodzi o pytanie nr 2, to odpowiadam tak. 

Jeśli ktoś czegoś nie nabije na kasę, to oczywiście 
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos 
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Są takie pytania?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Panie Ministrze, zapraszam pana, bo będą pytania 

do pana.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, to samo pytanie, które zadałem 

panu senatorowi sprawozdawcy, który oczywiście 
nie mógł, ze zrozumiałych względów, posiadać takiej 
wiedzy jak państwo. Ale zagadnienie dotyczy tego, 
czy jesteśmy w stanie do 2022 r. nasycić nową tech-
niką te wszystkie punkty działalności gospodarczej, 
które przeprowadzają transakcje fiskalne, oczywiście 
te, w których jest konieczność rejestracji odprowadza-
nia VAT, bo nie we wszystkich przecież jest. To jest, 
jak myślę, w setkach… Ile jest tych punktów? I czy 
nie powstanie wąskie gardło w postaci niemożliwości 
dostarczenia w ciągu tych niespełna… od 2 miesięcy 
– bo w maju ma wejść ustawa – do niespełna 3 lat, 
bo do 2022 r…

I pytanie drugie. Wprawdzie technika jest już 
tańsza, ale czy rząd nie przewidywał możliwości 
kompensowania kosztów z tytułu wprowadzenia 
tej nowej techniki, nowej infrastruktury technicznej 
innej niż wliczanie w koszty? Bo wliczanie w koszty 
jest oczywiste, nie potrzeba nawet o tym mówić, 
skoro chodzi o coś, co wchodzi w wyposażenie. 
Zwłaszcza że rząd będzie odnosił z tego, o czym tu 
mowa, korzyści. Tzn. rząd, my, społeczeństwo… 
Wobec tego pytanie, czy nie rozłożyć tego wysił-
ku, Panie Ministrze, pomiędzy konsumentów czy 
nabywców tych urządzeń a społeczeństwo repre-
zentowane przez rząd, chociaż nie zawsze ten rząd 
całe społeczeństwo reprezentuje.

kas w koszta. Ale, jak mówię, to będzie następowało 
ewolucyjnie. Tak bardzo szybko tylko w przypadku 
wybranych branż. Na pewno to będzie branża pali-
wowa… Z pamięci nie wymienię, które to są jeszcze 
branże, musiałbym zerkać w ustawę. Ale taką datą 
graniczną jest 31 grudnia 2022 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
(Senator Jan Rulewski: Ja mam jeszcze jedno.)
Tak, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Wspomniał pan o ważnym problemie, który miał 

miejsce już przy okazji w ogóle wprowadzania kas. To 
dotyczyło chyba przede wszystkim kiosków, których 
liczba wynosiła, jak pamiętam, dwadzieścia parę ty-
sięcy. To tworzyło olbrzymie zapotrzebowanie. Zatem 
wzrost… Czasem była nawet niemożliwość realizacji ta-
kich zleceń, zamówień. I jednocześnie towarzyszył temu 
wzrost kosztów, bo cena szła w górę w miarę popytu. 

Pytanie moje jest o to, czy to, co jest oczywiste, 
że w koszty można sobie to wliczać… Czy rząd nie 
przewidział możliwości zastosowania innych ulg, 
choćby podatkowych, zwłaszcza dla małych podmio-
tów, które nie są w stanie tego ukryć w kosztach? No, 
w kosztach tylko paręnaście, nawet tylko 15% można 
ukryć w przypadku małych podmiotów. Czy była 
omawiana sprawa możliwości zastosowania jeszcze 
innych ulg, np. rozłożenia w dłuższym czasie tego 
wliczania w koszty? Czy takie rozwiązanie było brane 
pod uwagę?

Senator Krzysztof Mróz:
Nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 

komisji. Ale, no, nie przesadzajmy, że kasa fiskalna 
to jest jakiś taki gigantyczny koszt, który, nie wiem, 
rozwala biznes.

(Senator Jan Rulewski: No, w kioskach…)
To nie są, moim zdaniem, takie rzeczy… Ale to 

jest moja subiektywna opinia. Nie było to przedmio-
tem dyskusji. Każdy, kto prowadzi działalność go-
spodarczą i przekracza określone dochody czy formę 
rozliczenia… no, to musi ewidencjonować. Kasa fi-
skalna to jest dzisiaj pewne narzędzie prowadzenia 
działalności gospodarczej. Nie możemy od tego uciec. 
No i na razie jeszcze nikt nie wymyślił innych form. 
Oczywiście, jeżeli ktoś wystawia faktury, no to nie 
musi mieć kasy fiskalnej. Tylko że z tymi fakturami 
przy takich masowych transakcjach… Po to są kasy 
fiskalne.
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gradualne, stopniowe wchodzenie w ten nowy system. 
Tak że w pierwszej kolejności, od 1 stycznia 2020 r., 
branża paliwowa, później – od 1 lipca 2020 r. – branża 
gastronomiczna, a od 1 stycznia 2021 r. np. branża 
medyczna. Chodzi też o to, że… Mamy zapewnienie, 
że te kasy będą dostępne.

Jeżeli chodzi o ulgi, to oprócz tego, że koszt 
uzyskania przychodu, co jest oczywiste, będzie… 
Będzie również odliczenie podatku VAT w wysoko-
ści 700 zł, jeśli chodzi o nabycie takiej kasy. Oprócz 
tego przewidzieliśmy taką możliwość, że minister 
finansów wyda rozporządzenie… Jeżeli zobaczymy, 
że są jakieś nadużycia na rynku, że podniosły się 
ceny, to będziemy mogli ingerować i będziemy mo-
gli tę kwotę 700 zł podwyższyć. Za pomocą takiej 
jakby refundacji, za pomocą zwiększenia odliczenia 
VAT-owskiego zrekompensujemy to. Potraktujemy 
te 700 zł jako podatek naliczony, którego podatnik 
faktycznie nie poniósł…

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze mam pytanie. 
Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Tak, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Dobrze, że rząd się na tym skupia. Życzę sukcesu.
Padają oskarżenia o brak tego typu polityki w po-

przednich latach, a ja dzisiaj czytam w gazecie rzecz 
niesamowitą: w zeszłym roku działała grupa prze-
stępcza ‒ 15 osób, 150 firm i 13 milionów na pod-
stawie sfałszowanych faktur. To oznacza, że system 
faktur VAT-owskich i JPK, czyli tych jednolitych 
plików kontrolnych, nie działa, bo z jednej strony 
oczywiście jest tu pewien rodzaj bezczelności, ale 
z drugiej strony fakt, że to wykryto, wskazuje, że 
system nadal jest dziurawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Dziękuję.
To jest pytanie trochę spoza zakresu tej ustawy, 

ale oczywiście odpowiem.
To jest tak, że system działa, dlatego że wła-

śnie pozwala wykrywać tego rodzaju rzeczy. To po 
pierwsze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Filip Świtała:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, dziękuję za pytania. Pierwsze 

pytanie dotyczy jakby nasycenia rynku kasami, 
tego, czy nie powstanie tzw. wąskie gardło. Sytuacja 
wygląda w ten sposób. Prace nad tą ustawą trwały 
dosyć długo, zaczęliśmy je jeszcze w zeszłym roku. 
Toczyliśmy też negocjacje z producentami tych kas 
po to, żeby przygotować rynek do tej wymiany, tak 
żeby ona mogła się zdarzyć. Oczywiście nie jest tak, 
że to się stanie za jednym zamachem – będzie to ro-
bione stopniowo. Stopniowość będzie polegała też na 
tym, że przewidujemy, iż w tych branżach, których 
nie traktujemy jako branże wrażliwe, pozwolimy na 
wykorzystanie obecnie istniejących kas do terminu 
ich takiej zwykłej, technicznej używalności. Czyli ten 
okres będzie trochę dłuższy. Ta data, o której tutaj 
pan senator wspominał, 31 grudnia 2022 r., to jest 
data, po której przestaniemy sprzedawać kasy… To 
znaczy wtedy kasy elektroniczne utracą homologacje 
i od tego czasu nie będzie można ich sprzedawać. 
Już wiemy – z rynku – że producenci przestawili się 
na produkcję kas online, że nie są już uzyskiwane 
homologacje na te kasy starego typu i trwają prace 
przygotowawcze do uzyskiwania homologacji nowego 
typu. To spowoduje, że nie będzie takiego nagłego 
skoku popytu na kasy online’owe. To po pierwsze.

Po drugie, przewidzieliśmy takie rozwiązanie, że 
niektóre kasy, zwłaszcza w przypadku małych biz-
nesów, to będą kasy… Nazywamy je kasami wirtu-
alnymi. Będą to kasy online’owe, ale w postaci opro-
gramowania. Nie będzie trzeba ponosić specjalnych 
kosztów nabycia urządzenia, tylko koszty nabycia 
oprogramowania bądź też… My na pewno przedsta-
wimy w rozporządzeniu wykonawczym warunki, 
jakie to oprogramowanie powinno spełniać. Sądzimy, 
że koszt zakupu tego oprogramowania – zainstalować 
go można choćby na telefonie komórkowym – to bę-
dzie koszt, który będzie zupełnie jakby nieistotny 
dla jakiegokolwiek, nawet bardzo małego, biznesu. 
Sądzimy, że to będzie takie rozwiązanie, które też 
spowoduje, że nie będzie właśnie tego wielkiego i na-
głego wzrostu popytu na te kasy.

Jeżeli chodzi o branże, o których tutaj wspomniał 
pan senator i które będą musiały… Przewidzieliśmy, 
że niektóre branże będą musiały obligatoryjnie ko-
rzystać z tego nowego systemu. Przewidzieliśmy też 



155

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2019 r.
Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych  

w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024.

(podsekretarz stanu F. Świtała) Szanowni Państwo, na początek kilka słów na te-
mat celu i przedmiotu ustawy. Jak wiadomo, celem 
ustawy jest ustalenie sposobu wskazania mandatu 
posła do Parlamentu Europejskiego, który to mandat 
pozostanie po wyborach zarządzonych na 26 maja 
2019 r. nieobsadzony, jeżeli Wielka Brytania nie opu-
ści Unii Europejskiej przed tą datą.

Jak wiadomo, patrząc na europejską scenę poli-
tyczną, można uznać, że jest to wysoce prawdopodob-
ne, ponieważ proces brexitu się przedłuża, a ostatnie 
komunikaty były takie, że Wielka Brytania wystąpiła 
o przedłużenie ostatecznych konkluzji dotyczących 
zasad wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 
bodajże do czerwca. W związku z tym trzeba ten stan 
niepewności prawnej i politycznej jakoś uregulować 
prawnie. Nie ukrywam, że jest to sytuacja dość wy-
jątkowa, taka bez precedensu od strony prawnej.

Jak wiemy, obecnie zostały już przez prawo euro-
pejskie przyjęte takie regulacje, które przyjmują, iż 
nastąpił brexit, czyli dokonano odpowiedniego roz-
dzielenia mandatów brytyjskich w taki sposób, że 
część z tych mandatów została anulowana, a część 
rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy inne kraje 
członkowskie. I tutaj mamy do czynienia z taką sy-
tuacją, że Polsce przypadałby 1 dodatkowy mandat.

Jak wiadomo, ordynacja wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego jest szczególnie skomplikowana. Ten 
podział mandatów jest robiony tak, że najpierw ustala 
się, kto uzyskał… Tzn. ustawa wskazuje, że będzie 
to poseł z najmniejszą liczbą głosów tego komitetu 
wyborczego, który uzyskał pięćdziesiąty drugi ilo-
raz wyborczy ustalony zgodnie z formułą D’Hondta. 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami euro-
pejskimi Polsce przypadają 52 mandaty w Parlamencie 
Europejskim. Jeżeli jednak państwa Unii Europejskiej 
przystaną na brytyjską propozycję, to wtedy, tak jak 
mówię, Polsce prawdopodobnie będzie przypadać 51 
mandatów. Parlament Europejski liczy dotychczas 751 
posłów. Tak jak mówiłem, Wielkiej Brytanii przysłu-
giwały 73 mandaty. Uszczegółowiając to, o czym już 
wspomniałem, powiem, że 27 miejsc przypadających 
dotychczas Wielkiej Brytanii będzie rozdzielonych 
między kraje członkowskie, a 46 pozostanie nieob-
sadzonych, czyli Parlament Europejski będzie liczył 
705 posłów.

Proszę państwa, ten system przeliczania głosów 
jest szalenie skomplikowany, ja w tym momencie 
nawet nie czuję się na siłach, żeby go szczegółowo 
omawiać, zresztą to też nie było przedmiotem obrad 
komisji. Jednak oczywiście takim najbardziej emo-
cjonującym aspektem jest status tego posła, który 
może zostać wybrany, ale później jego mandat zo-
stanie jakby anulowany. Ustawa odpowiada również 
na te pytania. Jest tutaj szereg wątpliwości prawnych. 
No, kwestie terminologiczne też budzą wątpliwości. 
Ustawa mówi o pośle do Parlamentu Europejskiego, 

Po drugie, wykrywamy je teraz o wiele szybciej 
dzięki systemom, które wprowadziliśmy. Jest szereg 
systemów, które pozwalają na wykrywanie takiej 
działalności przestępczej ‒ nie tylko JPK raporto-
wany miesięcznie, który wprowadzono w 2016 r., 
ale również inne systemy, np. system STIR. Mamy 
algorytmy, którymi badamy te dane, które zbieramy, 
i dzięki temu widzimy pewne anomalie wcześniej, 
jesteśmy w stanie szybciej i lepiej zareagować.

Ja bardzo polecam… Np. strona internetowa CBA 
pokazuje co jakiś czas, kto został aresztowany, jakie 
kwoty udało się uchronić. To jest właśnie efekt współ-
pracy organów ścigania w tym zakresie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań już nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Filip Świtała: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o za-
sadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024.

Tekst ustawy zwarty jest w druku nr 1129, a spra-
wozdania komisji ‒ w drukach nr 1129 A i 1129 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Marka Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej sprawoz-
danie o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 marca br. 
ustawie o zasadach ustalenia kolejności obsadzania 
mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wy-
bieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 
2019–2024.



156

75. posiedzenie Senatu w dniu 21 marca 2019 r.
Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych  

w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024.

(senator sprawozdawca M. Pęk) Senator Jan Rulewski:

Wyróżniam go dlatego, że swoją wyobraźnią sięga 
skutków odwróconej roli… jak gdyby powrotu do sy-
tuacji przedwyborczej. Co będzie z takim europarla-
mentarzystą in spe, który jest jednocześnie parlamen-
tarzystą krajowym – co zwłaszcza w PiS występuje 
często – tzn. czy on powróci do naszych ławek? Jeśli 
tak, to na jakich zasadach, tzn. czy w drodze kolej-
nych wyborów, czy też automatyzmów? W to drugie 
oczywiście nie wierzę, bo, o ile wiem, warunkiem 
nabycia statusu europosła jest zrzeczenie się mandatu 
parlamentarzysty krajowego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, właśnie wspomniałem tutaj 

o tym, że ta wątpliwość jest najpoważniejsza, jeśli 
chodzi o okres niepewności. Ale ja – patrząc też na te 
poprawki, o których mówiłem, że zostaną przez nas 
złożone – rozumuję tak: do czasu objęcia mandatu nie 
mają do takiego parlamentarzysty zastosowania żadne 
przepisy o zakazie łączenia funkcji w Parlamencie 
Europejskim ze stanowiskami i funkcjami określony-
mi prawem, a więc np. funkcji posła czy senatora. No, 
inaczej być nie może, bo wtedy mielibyśmy do czy-
nienia z zupełnym chaosem i niepewnością prawną 
i polityczną. Ale dokładniej, jak myślę, mogą to wy-
jaśnić przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego, 
którzy są tu obecni. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Nikt się nie zgłasza.
W posiedzeniu Senatu uczestniczy szef Krajowego 

Biura Wyborczego, pani minister Magdalena Pietrzak.
Czy pani minister chce zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Nikt się nie zapisał…
(Głos z sali: Ale pytanie…)
Już pytałem… Pytania nikt nie zgłaszał…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze pytanie do krajo-

wej komisji wyborczej…)

który nie obejmie mandatu. Może to sugerować, że 
osoba taka będzie posłem, ale nie będzie sprawować 
mandatu. W związku z tym wyraża się obawę, że 
osoba taka, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, 
będzie podlegała zakazowi łączenia stanowisk, utraci 
jakąś funkcję krajową, a jednocześnie nie obejmie 
mandatu w Parlamencie Europejskim; jak wiemy, to 
się dzieje automatycznie. Wiem, że przedstawicie-
le Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 
w Senacie złożą jeszcze stosowną poprawkę, która ma 
ponad wszelką wątpliwość przesądzić, że właśnie nie 
będzie tutaj takiego automatyzmu, jeśli chodzi o ten 
mandat niepewny.

No i w zasadzie to są takie najważniejsze aspek-
ty tej ustawy. Na posiedzeniu komisji nie było ja-
kiejś pogłębionej dyskusji. Byli przedstawiciele 
Krajowego Biura Wyborczego. Ustawa została pod-
dana pod głosowanie. Ustawę jednogłośnie przyjęto 
bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą… A, przepraszam.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Jako że pan senator Pęk przedstawił cel ustawy, 

ja tylko powiem, że podczas posiedzenia komisji nie 
było dyskusji na temat tej ustawy. Senatorowie gło-
sowali w ten sposób, że nikt nie głosował przeciw, 1 
senator wstrzymał się od głosu, a reszta głosowała 
za ustawą.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
zgodnie z przedłożeniem. Dziękuję.

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

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

Kto chce zadać takie pytanie?
Pan senator Rulewski. Do którego sprawozdawcy?
(Senator Jan Rulewski: Do senatora Pęka.)
Dobrze.
Proszę, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Proszę, Panie Senatorze.
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Z mocy ustawy z chwilą wyboru one stracą mandaty. 
To jest bardzo skomplikowana sytuacja. Myśmy o tym 
rozmawiali na posiedzeniach komisji sejmowych. Nie jest 
rolą Państwowej Komisji Wyborczej zabezpieczanie, że 
tak powiem, bytu posłów w przyszłości. Naszym celem 
było zabezpieczenie kraju przed sytuacją, kiedy nie będzie 
wiadomo, który z posłów miałby nie objąć mandatu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Proszę mi najpierw odpowiedzieć na pytanie 

wstępne. Ilu europosłów będziemy wybierać w zbli-
żających się wyborach, 26 maja? 51 czy 52?

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
Będziemy wybierać 52. Zgodnie z decyzją 

Rady Europejskiej liczba posłów wybieranych do 
Parlamentu Europejskiego w przypadku Polski to 52.

Senator Jerzy Czerwiński:
Teraz podrążymy trochę temat. Przydział manda-

tów w oparciu o liczbę głosów jest kilkustopniowy. 
Ja mówię o ordynacji głównej, a potem odniosę się 
do tego dokumentu. On się rozjeżdża z ordynacją 
główną, zaraz pokażę, w którym miejscu.

Najpierw są sumowane głosy oddane na poszcze-
gólne komitety. To jest etap pierwszy. Komitety, które 
uzyskają ponad 5%, biorą udział w dalszej procedu-
rze. Komitety o mniejszej liczbie głosów odpadają.

Potem dzieli się mandaty metodą d’Hondta – to jest 
drugi etap – czyli na poszczególne komitety, ale, uwa-
ga, w skali kraju, czyli cały obszar Rzeczypospolitej 
jest jednym okręgiem wyborczym. Do tej pory 
wszystko się jeszcze zgadza, tzn. ordynacja ogólna 
i ten dokument. Następnie dzieli się mandaty przy-
padające danemu komitetowi na poszczególne listy 
okręgowe. List okręgowych jest 13, tyle, ile okręgów, 
jak sama nazwa wskazuje. Nieważne, jak to się robi, 
w każdym razie się to dzieli. Uwaga: jest to ważne, 
bo to, ile mandatów otrzyma dana lista okręgowa, 
zależy od sumy głosów na dany komitet oddanych 
w okręgu, a nie głosów na pojedynczego kandydata.

Na samym końcu, w ramach tego, ile mandatów 
dostaje lista okręgowa, mandaty przypadają poszcze-
gólnym kandydatom. Załóżmy, że będą 2 mandaty 
w okręgu, niech będzie, nr 12. Mandaty dostają ci 
dwaj, którzy dostali najwięcej głosów. Ale uwaga: 
w ramach tego okręgu. A art. 2 ust. 2… Ja może 
go zacytuję: po ustaleniu, któremu komitetowi wy-
borczemu przypada pięćdziesiąty drugi iloraz, PKW 

Zaraz, chwileczkę, Panie Senatorze. Będzie ko-
lejka oczywiście.

Czy są pytania do przedstawiciela komisji wybor-
czej, do pani minister?

Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Powtarzam pytanie dotyczące sprawowania funk-

cji przedstawicielskiej w kraju, co obejmuje nie tylko 
funkcje posła, senatora, burmistrza, prezydenta, bo 
być może jeszcze radnego… Jak by to było wów-
czas, gdyby te funkcje łączono z… Choć robić tego 
nie można, ze względów nawet technicznych, a u nas 
i konstytucyjnych. Jaka to by była sytuacja?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania są do pani minister, więc proszę bardzo, 

zapraszam na trybunę.

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trudno mi się odnieść do tego pytania pana sena-

tora, a także do kontekstu poprawek, o których mówił 
pan senator sprawozdawca, bo ich nie znam.

Może przypomnę, że intencją Państwowej Komisji 
Wyborczej było… Przedkładając projekt panu mar-
szałkowi Sejmu – obecnie procedujemy tę treść 
w Senacie… Intencją było ustalenie przed wyborami 
tego, kto z posłów, kto z wybranych na posła… Bo 
z chwilą wyboru 52 wybranych kandydatów stanie 
się posłami do Parlamentu Europejskiego, jednakże 
zgodnie z decyzją Rady Europejskiej… Bo jest tu 
zastrzeżenie, czyli będzie to pod warunkiem zawie-
szającym: jeżeli Wielka Brytania będzie członkiem 
Unii Europejskiej w chwili rozpoczęcia kadencji, czy-
li 2 lipca, to wtedy Polska obejmie dotychczasową 
liczbę mandatów. W związku z tym, że ordynacja 
w tym zakresie jest rzeczywiście dosyć skomplikowa-
na i kodeks w ogóle nie przewidywał takiej sytuacji, 
staraliśmy się zapobiec temu jeszcze przed wybo-
rami. Chcemy, żeby wszyscy startujący kandydaci 
mieli świadomość, w jaki sposób te mandaty będą 
objęte. Fakt, że pięćdziesiąty drugi poseł w naszym 
przypadku nie będzie pełnił funkcji, wynika z de-
cyzji Rady Europejskiej. Tam jest zapis, że do czasu 
ostatecznego wystąpienia Wielkiej Brytanii będziemy 
mieć dotychczasową liczbę posłów.

Jeśli chodzi o status prawny osób wybranych w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego, to zgodnie z naszymi 
przepisami one rzeczywiście tracą dotychczasowe man-
daty, czy to mandat posła, czy senatora, czy inne mandaty. 

(wicemarszałek M. Seweryński)
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(senator J. Czerwiński) Sejmu o przysługującym pierwszeństwie do manda-
tu zawiadamia za pomocą obwieszczenia kandydata 
z innej listy tego samego komitetu wyborczego, który 
w wyborach otrzymał największą liczbę głosów, o ile 
nie uzyskał on mandatu. Czyli to jest ta sama zasada. 
Myśmy ją po prostu zastosowali do tej konkretnej, 
jednej, jedynej sytuacji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Pani 
Minister…)

Okej…
(Senator Jerzy Czerwiński: …Panie Marszałku, 

jeśli można…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pozwolę sobie z panią minister się nie zgodzić, 

dlatego że – jeszcze raz tłumaczę – inny jest spo-
sób wyboru, tak to nazwijmy, ostatniego kandydata, 
a inny jest sposób wskazywania tego, kto straci man-
dat. To mogą być dwaj różni ludzie. Nie wiem, czy 
jasno się wyrażam.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, przepraszam, ale pan musi sformułować 
pytanie, bo teraz to już jest interpretacja. To jest do 
dyskusji…)

Ja chciałbym… Dobrze, przepraszam.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę 

ewentualnie o dalsze pytanie.)
Pytanie jest proste. Dlaczego wybraliście państwo 

inny sposób utraty, przynajmniej czasowej utraty, 
mandatu przez tego ostatniego, pięćdziesiątego dru-
giego, wybranego kandydata? Dla mnie jest to niezro-
zumiałe, tym bardziej że można to przeliczyć i tutaj, 
i tutaj. Tu niczego nie dodajemy. Ja tylko pytałem o to, 
ilu wybieramy. Wybieramy 53, nie 51 i dodajemy, szu-
kamy do dodania. Wybieramy 52 i zabieramy. Więc 
metoda zaboru powinna być taka sama jak metoda 
dania przydziału.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Pani Minister.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można… Jeśli 

pani nie jest w stanie tego sformułować, to proszę mi 
to wytłumaczyć na piśmie.)

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
Sformułujemy na piśmie… To prawda, jednak 

w naszym kodeksie nie ma w ogóle zasad, które by 
taką sytuację przewidziały. W ogóle. Nie byłoby któ-
rego przepisu zastosować, żeby zabrać ten mandat. Po 
prostu. Ale rzeczywiście odpowiemy.

ustala, który spośród posłów – nie lista okręgowa – 
do Parlamentu Europejskiego wybranych z list tego 
komitetu wyborczego uzyskał najmniejszą liczbę gło-
sów. Bezwzględnie, w skali całego okręgu…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Kraju.)
Wróć, nie całego okręgu, ale całego kraju, czyli 

całego komitetu. I jemu się po prostu zabiera mandat. 
A komu powinno się zabrać mandat? Powinno się 
zabrać ostatniemu, temu, który uzyskał mandat z tej 
listy okręgowej o najmniejszym… Chodzi o tamten 
iloraz tworzony w specjalny sposób. 

Pytanie brzmi: czy ten rozjazd pomiędzy zwy-
kłym kodeksem wyborczym – tak bym go nazwał 
– tym normalnym, typowym, a tą ustawą był zamie-
rzony, czy był niezamierzony? Bo jeśli niezamierzony, 
to jest to problem, a jeśli zamierzony, to dlaczego 
tak, a nie…

Proszę państwa, to nie jest aż takie trudne, zwykły 
Excel potrafi to zrobić, arkusz kalkulacyjny. Dlaczego 
jest inny system przydziału mandatów wybranym 
kandydatom… A właściwie jest inny system przy-
działu mandatów, a inny zabierania mandatów wybra-
nemu kandydatowi. Czy jasno się wyraziłem? Proszę 
mi to wytłumaczyć.

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
Tak, pan senator jasno się wyraził i rzeczywiście 

należą się wyjaśnienia. Mianowicie problem tkwi 
właśnie w tym, że w związku z tą metodą, która jest 
stosowana, czyli tych największych reszt… Nie jest to 
takie oczywiste, jak w przypadku metody D’Hondta, 
że ten ostatni poseł nie obejmie mandatu. Nazywa 
się to „paradoksem Alabamy”, w przypadku której 
kiedyś, kiedy została zwiększona o 1 liczba manda-
tów w wyborach w Stanach Zjednoczonych, okaza-
ło się, że dotąd przysługiwało jej 8 mandatów, a po 
kolejnym przeliczeniu okazało się, że przypadło jej 
7 mandatów. 

Ja się nie podejmuję tłumaczenia tego matema-
tycznie, ale jest u mnie pan dyrektor Lorentz, który 
dobrze się na tym zna, i jeżeli pan senator sobie życzy, 
to może on to szczegółowo wyjaśnić. 

Jednak faktem jest, że taka sytuacja mogła nastą-
pić. Dlatego stosując tę metodę, musieliśmy przewi-
dzieć jakąś inną metodę, która by wskazywała, który 
z posłów tego mandatu nie obejmie. Nie tworzyliśmy 
nowej zasady, tylko staraliśmy się na podstawie tego, 
co obecnie w przepisach kodeksu funkcjonuje, czyli 
art. 386 §6, który przewiduje stosowanie takiej zasady, 
kiedy niemożliwe jest z powodu braku kandydatów, 
którym nie można przydzielić mandatu w przypadku 
wygaśnięcia bądź utraty mandatu… Wtedy marszałek 
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funkcjonowania nadzoru sprawowanego przez sądy 
i sędziów komisarzy, nadzoru ministra sprawiedli-
wości nad wykonywaniem czynności należących do 
kompetencji licencjonowanych doradców restruktury-
zacyjnych. Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło 
się 19 marca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do usta-
wy, które zawarte są w druku nr 1122 A. Dziękuję.

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

pytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Jest z nami pan Łukasz Piebiak, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Proszę pana ministra o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa została uchwalona 15 marca 2019 r. i prze- r. i prze- i prze-

kazana do Senatu. Podstawowa zawartość przedłoże-
nia to: wprowadzenie niezależnie od nadzoru sprawo-
wanego przez sądy nadzoru ministra sprawiedliwości 
nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, 
określenie kryteriów wyznaczania doradców re-
strukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy 
sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych 
postępowaniach, wprowadzenie tytułu kwalifikowa-
nego doradcy restrukturyzacyjnego, wyodrębnienie 
kategorii przedsiębiorców, w odniesieniu do których 
w przypadku ich upadłości lub restrukturyzacji ze 
względu na ich znaczenie dla obronności państwa, 
bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki 
narodowej lub rynku pracy konieczne będzie wy-
znaczenie kwalifikowanych doradców restruktury-
zacyjnych i wreszcie wprowadzenie prawa wykupu 
przez Skarb Państwa, czyli ministra obrony naro-
dowej składników majątku upadłego służących do 
prowadzenia działalności w dziedzinie obronności 
i bezpieczeństwa państwa. Myślę, że to są najważ-
niejsze sprawy.

Z chęcią odpowiem na pytania państwa senatorów. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Dziękuję pani.
Informuję, że pani minister, przedstawiciel 

Krajowego Biura Wyborczego, zobowiązała się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Czerwińskiego.

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

się do dyskusji.
Dziękuję, Pani Minister.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Martynowski.
Czy przedstawiciel rządu…
(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, jeszcze pani minister.
Czy chce się pani ustosunkować do wniosku pana 

senatora Martynowskiego? Był złożony na piśmie, 
więc przypuszczam, że…

(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 
Pietrzak: Nie.)

Nie? Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji będą proszone 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy został zawarty w druku nr 1122, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1122 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji przygotowała sprawozdanie o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 15 marca 2019 r. ustawie o zmia- r. ustawie o zmia- ustawie o zmia-
nie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu 
wzmocnienie nadzoru nad zawodem doradcy restruk-
turyzacyjnego przez wprowadzenie, niezależnie od 
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konieczne jest zapewnienie możliwości dalszego 
funkcjonowania kołom utworzonym już na podstawie 
nowych przepisów, jeżeli miejscowość, w której jest 
zarejestrowane koło, uzyskała status miasta.

Ze względu na fakt, że istnieje silne społeczne 
zapotrzebowanie na organizowanie społeczeństwa 
obywatelskiego przez koła gospodyń wiejskich, także 
na terenach formalnie znajdujących się w granicach 
administracyjnych miast, ale o charakterze zabudo-
wy i stosunków społecznych zbliżonym do terenów 
wiejskich – w tym przypadku takich, na których nie 
działały dotychczas koła gospodyń wiejskich – celem 
ustawodawcy jest umożliwienie tworzenia i funkcjo-
nowania kół także na wybranych terenach miejskich, 
w miastach do 5 tysięcy mieszkańców, a w miastach 
większych na obszarach istniejących w nich sołectw.

Z uwagi na to, że koła gospodyń wiejskich stano-
wią instrument samoorganizacji społeczności wiej-
skiej zapewniający łączność pokoleniową, konieczne 
jest zapewnienie możliwości członkostwa w kołach 
osobom pochodzącym z danej miejscowości, w któ-
rej działa koło, bez konieczności wykazania faktu 
dalszego stałego zamieszkania w tej miejscowości.

Ustawa określa zasady likwidacji kół wiejskich. 
Ponadto w ustawie zawarto zmiany porządkujące, 
a także doprecyzowano rolę pełnomocnika rządu 
do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. 
w zakresie prowadzenia skoordynowanych działań 
na rzecz promowania i wspierania kół gospodyń 
wiejskich w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem unij-
nym.

Komisja po posiedzeniu, które odbyło się 19 mar-
ca, wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 

pytanie? Nie ma zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
W posiedzeniu uczestniczy pan Tadeusz 

Romańczuk, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Nie, dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo. Pan minister się nie zgłasza.
Wobec tego otwieram dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że nikt się nie za-

pisał do głosu.
Zamykam dyskusję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca za-

pytania do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1132, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1132 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich – druk senacki nr 1132.

Głównym celem opiniowanej dziś ustawy, która 
funkcjonuje już kilka miesięcy, jest doprecyzowanie 
zakresu regulacji przedmiotowej ustawy umożliwia-
jące faktyczną i efektywną partycypację w kołach go-
spodyń wiejskich wszystkim osobom, które działały 
w kołach funkcjonujących na podstawie przepisów 
ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rol-
ników, niezależnie od obecnego statusu administra-
cyjnego obszaru działalności koła, a także wszystkim 
osobom chcącym działać w danym kole, niezależ-
nie od ich miejsca stałego zamieszkania. Dotyczy 
to w szczególności kół funkcjonujących na terenie 
dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach 
administracyjnych miast.

Celem ustawodawcy jest umożliwienie wszyst-
kim dotychczas działającym kołom – nawet gdy 
miejscowości, w której zostały pierwotnie utworzo-
ne, włączono w granice miasta – dokonania rejestra-
cji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
i czerpania korzyści z rozwiązań przewidzianych 
w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Analogicznie 
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i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Seweryński) prowadzące wspólne gospodarstwo domowe – do 
100%. Świadczenia okresowe mogą być przyznawa-
ne przez okres 6 miesięcy, jednak nie częściej niż 
raz w roku.

Następne prawa, których dotyczy ta ustawa, to jest 
dostęp do służby zdrowia bez kolejek, dostęp do par-
kingów na takich zasadach, jakie dotyczą inwalidów, 
i tzw. książki inwalidy wojennego, które będą two-
rzone na podstawie dotychczasowych zaświadczeń.

Jeśli chodzi o wprowadzenie tej ustawy, to czas 
wprowadzenia ustawy jest przewidziany na 14 dni, 
nie dotyczy to tylko art. 1 pkt 10 i art. 6, które regulują 
zasady parkowania.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
W trakcie obradowania komisji pan senator Rulewski 
zgłosił 2 poprawki, ale nie zostały one przyjęte.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać zapytania do 

senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 

pytanie? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd, po-

słów, komisję sejmową i Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

(Senator Jan Rulewski: Nieobecny.)
Nie ma na sali przedstawiciela rządu, wobec tego 

nie zadaję pytania, czy chce zabrać głos. Senatorowie 
nie mogą więc zadawać pytań.

Otwieram dyskusję.
Głos ma pan senator Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście jest to ustawa, która w założeniach 

miała być znacząca, żeby nie powiedzieć komplek-
sowa. Tak jak wspomniano, jak pani senator spra-
wozdawczyni wspomniała, ta ustawa obejmuje wiele 
grup kombatantów, z wyjątkiem zasadniczej. Główna 
korzyść tej ustawy to jest oczywiście dostrzeżenie 
sytuacji materialnej inwalidów wojennych, dla któ-
rych tworzy się nowy dodatek w wysokości 850 zł. 
Jednakże, wzorem ustawy o działaczach opozycji 
antykomunistycznej i osobach prześladowanych, pod-
ciągnięto szereg świadczeń, powiedziałbym więcej, 
zrównano dla żołnierzy kopalń, służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianych w kopalniach uranu, 
węgla, także dla innych świadczeniobiorców, świad-
czenia o charakterze socjalnym, a więc uzależnio-

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1124, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1124 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, panią senator Bogusławę 
Orzechowską, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 21 marca na posiedzeniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrywaliśmy 
zmianę ustawy o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa dotyczy zmian w przepisach regulują-
cych m.in. uprawnienia kombatantów, osób będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
inwalidów wojennych, osób deportowanych i osadzo-
nych w obozach Związku Radzieckiego i Niemiec, 
III Rzeszy. Ustawa dotyczy świadczeń pieniężnych, 
zmiany w stawkach dodatku kompensacyjnego, który 
według nowej ustawy wynosiłby 850 zł, i ryczałtu 
energetycznego, którego stawka byłaby na poziomie 
171 zł miesięcznie.

Ustawa ta dotyczy również odszkodowań jedno-
razowych, a także pomocy pieniężnej jednorazowej 
i okresowej. Jeśli chodzi o pomoc pieniężną, to są 
to wartości, które będą uzależnione od dochodów. 
Jeśli zaś chodzi o dodatek kompensacyjny i ryczałt 
energetyczny, to będą one niezależne od dochodów 
i będą przyznawane wszystkim osobom, które będą 
się kwalifikowały.

Jeśli chodzi o tę pomoc pieniężną, to pomoc pie-
niężna jednorazowa jest możliwa wtedy, kiedy do-
chód na osobę wynosi do 150% najniższej emerytury 
albo do 100% najniższej emerytury, jeżeli w danym 
gospodarstwie domowym jest więcej niż 1 osoba, 
a jeżeli jest to osoba, która kwalifikuje się jako inwa-
lida, to wtedy ten dochód może wynosić do 300%. 
Jednorazowe świadczenie może być przyznawane 
raz w roku.

Następne świadczenia to są świadczenia okresowe, 
które mogą być przyznawane wtedy, kiedy dochód na 
osobę samotną będzie wynosił do 150%, a na osoby 
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i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rulewski) i na pewno nie obejmuje wszystkich starających się, 
nadto jest reglamentowana limitami dochodowymi, 
a przede wszystkim, jak wykazałem… Szef urzędu do 
spraw kombatantów, pan Kasprzyk, wykazał, że wra-
sta ta pomoc mniej więcej o 30 milionów. To prawda, 
ale ona być może wzrasta tylko na papierze, bo urząd 
do spraw kombatantów oddał do budżetu w zeszłym 
roku 40 milionów. Czyli jest to korzyść pozorna, taki, 
bym powiedział, schowek budżetowy – przeznacza 
się w budżecie duże środki, po czym w końcu roku 
odprowadza się je do budżetu z powrotem. No, nie 
wiem, na czym to polega i budzi moje oburzenie, 
że to jest taka operacja ukryta przed kontrolą parla-
mentu. Sam występowałem do komisji o przekazanie 
tych środków na inne potrzeby kombatanckie – takie 
możliwości istnieją – ale niestety odpowiedzią było 
milczenie albo odpowiedź była negatywna, że upły-
nął już czas. I dlatego w tej sprawie nie wyrażam 
uznania panu szefowi urzędu do spraw kombatantów 
Kasprzykowi. Co więcej, uważam, że przeprowadza 
operacje ukrywające przed kombatantami właści-
wą pomoc, kamufluje ją. Myślę też, że nie było wolą 
rządu, żeby tak to się odbywało. Być może zabrakło 
inicjatywy, być może nawet dzisiaj jej brakuje, choć 
jeszcze pół roku na stworzenie… Wykazując dobrą 
wolę, oczekuję, że taka inicjatywa jednak powstanie 
i że urząd do spraw kombatantów w rządzie dobrej 
zmiany, który moim zdaniem w tej chwili w zakresie 
uzyskiwania i wydatkowania środków ma czerwoną 
kartkę, poprawi swoją pozycję, zwłaszcza że szefowa, 
pani minister Rafalska, znajduje dziesiątki, dziesiątki 
miliardów dla ludzi kombatantom podobnych, a nawet 
w lepszej sytuacji życiowej, dla inwalidów… przepra-
szam, tak, inwalidów też, ale przede wszystkim eme-
rytów, rodzin wielodzietnych. A o weteranach, którzy 
dożywają swoich ostatnich dni, ciągle się zapomina.

I na końcu dobra wiadomość, Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, że uwzględniono – z nawiązką – inicja-
tywę Senatu dotyczącą wydania kart kombatanckich 
dla wszystkich kombatantów… weteranów, przepra-
szam, dla wszystkich weteranów. Ona pozwoli na 
korzystanie z przywileju przy parkowaniu, umożliwi 
też działanie niejako w poprzek czy przeciw znakom 
drogowym, co ułatwi tym osobom komunikowanie 
się z jednostkami opiekuńczymi bądź zdrowotnymi. 
To była inicjatywa Senatu, która wyrosła w wyniku 
współdziałania z rzecznikiem praw obywatelskich 
i przy wydatnym wsparciu tu obecnego pana mar-
szałka Seweryńskiego. Panowało w pewnym momen-
cie przekonanie, że należy poddać się w tej sprawie 
Europie, gdzie takiego, bym powiedział, przywileju 
nie ma. Okazało się jednak, dzięki staraniom i woli, 
jeszcze raz powtarzam, pana marszałka… Ta wola 
została spełniona. W imieniu kombatantów, Panie 
Marszałku, przekazuję panu podziękowanie – mnie 
również je składano; pokazywano ten gest, ten kciuk 

ne od dochodów, czy to dla osoby samotnej, czy też 
dla żyjącej w gronie rodzinnym. Tutaj jest zestaw 
4 różnych świadczeń, oczywiście w zależności od 
sytuacji i potrzeb. Na tę sytuację składają się oczy-
wiście dochody oraz stan zdrowotny czy dysfunkcja 
inwalidzka, a więc zapotrzebowanie na wózki, apa-
raty słuchowe. Nadto ustawa oczywiście przyznaje 
te świadczenia, tak jak w ustawie o osobach prześla-
dowanych i opozycji, w zakresie dostępu do służby 
zdrowotnej i środowiskowych domów pomocy.

Ta ustawa jednak także coś zabiera, ale nie jest to 
zagadnienie wielkie, mianowicie zabiera tym dzia-
łaczom opozycji i osobom prześladowanym, którzy 
czerpali do tej pory korzyści z 2 tytułów, stając na 
stanowisku, że mogą sobie wybrać korzystniejsze ze 
świadczeń.

I druga rzecz, którą – jak wspomniała pani senator 
sprawozdawczyni – ustawa reguluje, ale trzeba też 
powiedzieć, że obniża, są to świadczenia dla wdów 
i wdowców, którzy nie są obywatelami polskimi, 
wdów i wdowców po kombatantach, którzy nie są 
obywatelami polskimi. Tyle że to będzie dotyczy-
ło tylko tych wszystkich, którzy podejmą starania. 
Dotychczas przyznane świadczenia mimo różnicy 
obywatelstwa zostaną utrzymane.

Było to przedmiotem mojej wątpliwości, bo myślę, 
że w ten oto sposób naruszamy traktaty europejskie, 
które zakazują dyskryminować ze względu na przy-
należność państwową.

Druga poprawka była mniej istotna, bo precy-
zowała zaledwie zagadnienie, precyzowała, czy to 
świadczenie dotyczy inwalidy wojennego, czy też 
wojennego i wojskowego.

Moim zdaniem ta ustawa jest korzystna dla wielu 
ludzi, którzy walczyli o niepodległość, bronili nie-
podległości, stali się weteranami, choćby w trakcie tej 
walki, i zasługuje na uznanie, chociaż jeśli się zbada 
jej strukturę, to się okaże, że pomoc dla tych 280–
300 tysięcy osób objętych działaniem tej ustawy jest 
niewielka, jest to praktycznie 30 milionów zł. Łatwe 
przeliczenie i wiemy, że przypadnie 100 zł rocznie 
na pomoc, w tym, jak powtarzam, tę gwarantowaną 
dla inwalidów wojennych.

Dlatego ja wyrażam niezadowolenie, wręcz zasko-
czenie tym, że w trakcie prac nad innymi ustawami 
była podnoszona sprawa podwyższenia świadczeń 
dla środowiska kombatanckiego, dla tego podstawo-
wego korpusu, czyli kombatantów wojennych, którzy 
uczestniczyli w wojnach, w powstaniach, a tu się oka-
zało, że rząd nie ma żadnej oferty.

Wprawdzie na posiedzeniu komisji oświadczał, że 
w budżecie jest więcej środków na pomoc socjalną, 
jednakże, po pierwsze, jak powiadam, ona jest wa-
runkowa, niekoniecznie musi obejmować wszystkich 
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Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych. Komunikaty

(senator J. Rulewski) Potem przystąpiono do głosowania i komisja więk-
szością głosów przyjęła tę ustawę i wnosi, aby Senat 
przyjął tę ustawę, podjął uchwałę. To tyle, jeśli chodzi 
o sprawozdanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

W posiedzeniu uczestniczy pan Mikołaj Wild, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Mikołaj Wild: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 45-minutową…
(Głos z sali: Do 20:45)
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 20.45.
A teraz proszę pana senatora sekretarza o odczy-

tanie komunikatów.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
3 komunikaty. Pierwszy: wspólne posiedze-

nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na siedemdziesiątym 
piątym posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu 
działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, 
druk senacki nr 1120, odbędzie się w dniu dzisiej-
szym, 21 marca, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 217.

w górę – za to, że… Czasem niektóre działania, nawet 
wbrew całej Europie, mogą okazać się skuteczne. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o drogach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1125, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1125 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Roberta Gawła, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwalo-

nej przez Sejm w dniu 15 marca br. ustawie o zmianie 
ustawy o drogach publicznych. Komisja obradowała 
dzisiaj rano. Minister Mikołaj Wild przedstawił cele 
tej ustawy, która jest kontynuacją założeń przyjętych 
w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r., w której pobór 
opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostra-
dą powierzono głównemu inspektorowi transportu 
drogowego. Minister zauważył, że w tej chwili będzie 
można powierzyć te opłaty podmiotom wyznaczo-
nym. Jeżeli chodzi o ten podmiot wyznaczony, to 
minister właściwy do spraw transportu będzie taki 
podmiot wyznaczał w drodze rozporządzenia.

Legislator zgłosił 2 uwagi do tejże ustawy. One 
zostały przez komisję odrzucone.

W czasie dyskusji zabrał głos senator Peczkis, 
który zwrócił uwagę na problemy związane z płatno-
ściami za urządzenia viaTOLL, szczególnie w przy-
padku motocykli, oraz z tym, że jest bardzo mało 
miejsc, gdzie można uiścić takie opłaty, i one są na 
stacjach niepolskich koncernów naftowych. Poza tym 
zgłosił problem związany z kontaktem z infolinią, 
gdzie można się dogadać w języku rosyjskim. Senator 
Florek bardzo mocno skrytykował tę ustawę, zgłosił 
także zastrzeżenia co do likwidacji bramek na auto-
stradzie wokół Łodzi. Zapytał również, co rząd robi, 
aby zmniejszyć liczbę wypadków. I to cała dyskusja. 
Ona zresztą była dosyć emocjonalna.
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(senator sekretarz R. Dowhan) I kadencja ławników zgodnie z art. 126 §4 ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym roz-
pocznie się w dniu złożenia przez nich ślubowania 
i zakończy 31 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie ter-
minu lub niespełniające wymogów formalnych zosta-
ną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie 
terminu do zgłoszenia kandydatów jest niemożliwe. 
Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu stwierdza 
Senat w drodze uchwały. Kandydatów na ławników 
zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym mogły zgła-
szać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne 
i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych 
przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także 
przynajmniej 100 obywateli mających czynne prawo 
wyborcze.

Uprzejmie informuję, iż na posiedzeniu w dniu 
19 marca 2019 r. Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, zgodnie z przepisem 
art. 96b ust. 2 Regulaminu Senatu, rozpatrzyła nade-
słane do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z naborem uzupełniającym zgłoszenia kandydatów na 
ławników Sądu Najwyższego I kadencji.

Nie będę chyba czytał tych…
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma potrzeby.)
Nie ma chyba potrzeby, bo nie tym się zajmujemy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wszystkie są 

w sprawozdaniu.)
Jednocześnie komisja przedstawiła projekt 

uchwały Senatu zawarty w druku senackim nr 1133. 
Wskazuje w nim kandydatów, których zgłoszenia 
pozostawione zostaną bez dalszego biegu ze wzglę-
du na to, że zostały wniesione po upływie terminu 
– zgłoszenie pana Andrzeja Siennickiego – i nie 
spełniały wymogów formalnych – zgłoszenie pana 
Adama Koska oraz zgłoszenie Grzegorza Marcina 
Wińskiego.

Komisja na podstawie art. 96b ust. 2 Regulaminu 
Senatu wnosi o podjęcie uchwały zawartej w druku 
senackim nr 1133. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji projektem uchwały stwierdzającej pozosta-
wienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na 
ławników Sądu Najwyższego. Druk nr 1133.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Drugi: posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na dzisiejszym po-
siedzeniu odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 182.

I trzeci komunikat: posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dzisiejszym 
posiedzeniu odbędzie się 15 minut po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 182. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 44  
do godziny 20 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 
11 i 12 kwietnia 2019 r.

Porządek tego posiedzenia zostanie państwu do-
starczony drogą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: stwierdzenie po-
zostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów 
na ławników Sądu Najwyższego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, 
który zawarty jest w druku nr 1133.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji Andrzeja 
Mioduszewskiego o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

przygotowała sprawozdanie w sprawie stwierdzenia 
pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandyda-
tów na ławników Sądu Najwyższego.

25 lutego 2019 r. o godzinie 16.00 upłynął ter-
min zgłaszania kandydatów na ławników Sądu 
Najwyższego I kadencji. Jest to wybór uzupełniają-
cy, który Senat przeprowadzi na wniosek pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego. Do Kancelarii Senatu 
wpłynęło w tym terminie 28 zgłoszeń. Na podsta-
wie ustawy o Sądzie Najwyższym pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego ustaliła zarządzeniem, że ma być 
36 ławników. Obecnie wnosiła do Senatu o wybór 
uzupełniający 25 ławników.
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(marszałek S. Karczewski) wiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą 
Ludową a Republiką Finlandii o ochronie praw-
nej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 
27 maja 1980 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
– druk senacki nr 1107 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1095 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Podajemy wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks 
postępowania karnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1092 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Piotra 
Florka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę stwierdzającą pozostawienie bez dal-
szego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu 
Najwyższego.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w spra-
wie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach 
dnia 11 grudnia 2018 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 1105 A i 1105 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic 
Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 
2018 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i po-
mocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych 
i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 
1980 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki 
senackie nr 1102 A i 1102 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypo-
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Głosowało 84 senatorów, 23 – za, 61 – przeciw. 
(Głosowanie nr 9)

Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do skrócenia z 3 lat do 

6 miesięcy okresu na zażądanie zwrotu wywłasz-
czonej nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie 
nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym 
decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, lub do 
upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o głosowanie i za chwileczkę…
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 21 – za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 3 ma na celu skrócenie z 3 lat do 

12 miesięcy terminu na żądanie zwrotu wywłasz-
czonej nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie 
nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym 
decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 usuwa zbędny fragment przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 przewiduje 6-miesięczny termin 

na złożenie żądania zwrotu wywłaszczonej nierucho-
mości w przypadku, gdy w okresie od dnia 1 stycz-
nia 1998 r. do dnia wejścia w życie ustawy nie było 
to możliwe ze względu na brak zgody wszystkich 
uprawnionych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 22 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 6 przewiduje 12-miesięczny termin na 

złożenie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
w przypadku, gdy w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. 
do dnia wejścia w życie ustawy nie było to możliwe ze 
względu na brak zgody wszystkich uprawnionych.

Kto jest za?

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawię sprawozdanie Komisji Infrastruktury 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisje na posiedzeniu 
w dniu 21 marca 2019 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszo-
ne w dniu 20 marca 2019 r. w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 3, 4 i 6. Taka jest rekomendacja komisji. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senator 

Mieczysław Augustyn, senator Marek Borowski, se-
nator Piotr Florek, senator Jadwiga Rotnicka, senator 
Waldemar Sługocki, senator Jerzy Wcisła i senator 
Piotr Zientarski.

Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Chciałbym poprzeć swoje wnioski. To były zresztą 

wnioski mniejszości. Chodzi o to, żeby ten okres, 
który został skrócony w przepisach przejściowych 
do roku, został skrócony do 6 miesięcy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, nie 

słyszę chętnych.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad 
poprawkami nr 2 i 3.

Poprawka nr 1 przewiduje skrócenie z 3 lat do 
6 miesięcy okresu na zażądanie zwrotu wywłaszczo-
nej nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie nowe-
lizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja 
o wywłaszczeniu stała się ostateczna, lub do upływu 
tego terminu pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 1098 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
komisji…

(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszę o zachowanie spokoju.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 1097 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Głos z sali: Panie Wiesiu, ale tak po wojskowemu.)
Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu w dniu 

21 marca 2019 r. poprawek zgłoszonych w czasie de-
baty rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie 7 
poprawek: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 12, nr 14 i nr 15, 
oraz głosowanie za przyjęciem ustawy wraz z przed-
stawionymi poprawkami. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
(Głos z sali: Siódma wykluczona.)
Wykluczona.
Teraz przystępujemy już do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 1109 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Święta 
Chrztu Polski.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 1115 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 64 – za, 7 – przeciw, 13 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu 
Święta Chrztu Polski.
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Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 7 ma na celu określenie alternatyw-

nego sposobu dostępu do strony internetowej, który 
to dostęp podmiot publiczny będzie obowiązany za-
pewnić w każdych okolicznościach, a także wskazuje 
na możliwość zapewnienia innego alternatywnego 
sposobu dostępu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 23 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta… Nie, odrzucona. Tak?
Poprawka nr 7 została odrzucona.
Poprawka nr 9 zakłada, że przewidziana w ustawie 

możliwość niezapewnienia dostępności cyfrowej ma 
dotyczyć organizacji pozarządowej w przypadku, gdy 
zapewnienie dostępności wiązałoby się dla takiej or-
ganizacji z nadmiernymi kosztami lub trudnościami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 10 zakłada, że przewidziana w usta-

wie możliwość niezapewniania dostępności cyfrowej 
ma dotyczyć organizacji pozarządowej w przypadku, 
gdy zapewnienie dostępności wiązałoby się dla takiej 
organizacji z nadmiernym obciążeniem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 22 – za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 12 nakłada na ministra obowiązek 

udostępnienia na stronie BIP warunków technicznych 
publikacji oraz struktury deklaracji dostępności, nie 
tylko jednorazowo, ale także przez cały okres obo-
wiązywania ustawy.

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

(Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 eliminuje lukę w przepisach po-

przez dopełnienie procedury żądania zapewnienia 
alternatywnego sposobu dostępu do strony interne-
towej.

Kto jest za?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyński: To rozumiem.)
Wnioski w trakcie debaty zgłosili również sena-

torowie Marek Martynowski, Mieczysław Augustyn 
i Zbigniew Cichoń.

Czy panowie chcą jeszcze zabrać głos?
Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 uzupełnia przepis określający za-
kres przedmiotowy ustawy, tak aby w sposób zupełny 
informował o jej treści.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 poszerza zakres podmiotowy usta-

wy o wszystkie związki podmiotów publicznych, 
a nie tylko związki utworzone w celu zaspokajania 
potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charak-
teru przemysłowego ani handlowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 3, 4, 8, 11 i 13 będziemy gło-

sować łącznie. Ograniczają one zakres podmiotowy 
ustawy, zakładając, że przepisów ustawy nie stosuje 
się do organizacji pozarządowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 24 – za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawki odrzucone.
Nad poprawkami nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

Porządkują one systematykę ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
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(marszałek S. Karczewski) Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość 
komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy 
– druk nr 1114 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 eliminuje wątpliwości, co nale-

ży rozumieć pod pojęciami: mikro-, mały i średni 
przedsiębiorca.

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

(Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zapewnia spójność terminologiczną 

ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby nagrody mogły 

być przyznawane również za szczególne osiągnięcia 
lub całokształt działalności w zakresie podejmowa-
nia i rozwijania inicjatyw pobudzających współpra-
cę z podmiotami systemu oświaty, o których mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. Poprawka zapewnia również spójność 
terminologiczną w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Wniosek mniejszości zmierza do utrzymania in-

stytucji rady nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 23 – za, 60 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 15 jednoznacznie rozstrzyga, 

że podstawą do zmiany rozporządzenia czasowo 
utrzymanego w mocy ma być upoważnienie ustalone 
w oparciu o nowe brzmienie przepisu upoważnia-
jącego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 28)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, żaden senator nie 

był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 29)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o dostępności cy-
frowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pod-
miotów publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 1099 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.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.
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(marszałek S. Karczewski) Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 20 – za, 60 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
projektu ustawy i tym samym zakończył postępowa-
nie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania pro-
jektu ustawy skierował projekt do komisji i zobowią-
zał je do przedstawienia jeszcze na obecnym posie-
dzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 1064 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego, o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie drugiego czytania zgłoszono łącznie 9 

poprawek. 3 połączone komisje rekomendują przyję-
cie wszystkich 9 poprawek, przy czym w przypadku 
szóstej, siódmej i dziewiątej powinno się odbywać 
łączne głosowanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
W trakcie drugiego czytania wnioski o charakterze 
legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie Zbigniew 
Cichoń i Jerzy Czerwiński. Nie chcą.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

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

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami według kolejności prze-
pisów projektu z druku nr 1064 X, a następnie nad 
przyjęciem projektu – druk nr 1064 S – w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1 ma na celu przesądzanie, że w przy-
padku emeryta lub rencisty o uprawieniu do zawar-
cia umowy najmu lokalu socjalnego decyduje fakt 

Wniosek nie został przyjęty.
Poprawka nr 4 eliminuje blankietowość przepi-

su czasowo utrzymującego w mocy dotychczasowe 
rozporządzenie w zakresie, w jakim ustawodawca 
umożliwia zmianę takiego rozporządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Teraz cała ustawa?)
Cała ustawa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 65 – za, 16 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach pań-
stwowych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 464 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
senatora Jana Rulewskiego do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 64 – za, 21 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 6, 7 i 9 należy głosować łącz-

nie. Rozszerzają one zakres podmiotowy nowelizacji 
o tzw. specustawy, na podstawie których wydaje się 
decyzje zobowiązujące do opróżnienia lokali mie-
szalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 63 – za, 9 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 8 ma na celu zapewnienie spójności 

regulacji dotyczących funkcjonariuszy wszystkich 
służb mundurowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 65 – za, 20 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senato-
ra Zbigniewa Cichonia do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 63 – za, 21 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 
innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o uregulo-
waniu niektórych spraw w związku z wystąpie-
niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

spełnienia przez taką osobę kryteriów do otrzymania 
świadczenia z pomocy społecznej, a nie korzystanie 
z tego typu świadczeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 74 – za, 11 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do uzupełnienia katalogu 

podmiotów, wobec których należy stosować gwaran-
cje związane z prawem do najmu lokalu socjalnego, 
o osoby bezrobotne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 68 – za, 17 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 rozstrzyga, że w przypadku gdy 

sprawa związana z opróżnieniem lokalu mieszkalnego 
lub tymczasowej kwatery zostanie skierowana do po-
stępowania sądowego, sąd jest zobowiązany stosować 
odpowiednie przepisy ustawy o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 76 – za, 7 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 doprecyzowuje regulacje za-

warte w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 66 – za, 18 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 uwzględnia na gruncie ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego konsekwencje 
wprowadzenia instytucji tymczasowego pomiesz-
czenia w administracyjnym postępowaniu egzeku-
cyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(marszałek S. Karczewski) Podtrzymuję argumentację za odrzuceniem usta-
wy, którą przedstawiłem dość obszernie w imieniu 
mniejszości podczas posiedzenia plenarnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jerzy Czerwiński chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawioną poprawką zostanie 
przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie 
wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 23 – za, 61 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 4 – za, 78 – przeciw, 3 

się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka koryguje pomyłkę w nazwie Instytutu 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek 
Rozwoju Technologii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Wniosek został przyjęty.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 1128 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o uregulo-
waniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o wspieraniu dzia-
łalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 1120 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza 
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych po wspólnym po-
siedzeniu wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
poprawki zgłoszonej w trakcie posiedzenia plenar-
nego. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, senatora Piotra Wacha, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość połączonych 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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(marszałek S. Karczewski) prowadzenia działalności przez niektóre podmio-
ty rynku finansowego w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o wymianie informacji podat-
kowych z innymi państwami oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac- – druk senac-
ki nr 1131 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 dookreśla przepis, precyzując, że 

odnosi się on nie do udziału w papierze wartościo-
wym, a do udziału w prawach inkorporowanych w pa-
pierze wartościowym.

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

nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu przesądzenie, że pań-

stwem uczestniczącym w rozumieniu ustawy jest 
każde państwo, z którym Polska zawarła umowę 
o automatycznej wymianie informacji, a tym sa-
mym że lista państw uczestniczących, publikowa-
na przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych na stronach BIP, ma jedynie informa-
cyjny charakter.

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

(Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 3 i 4 – przegłosowywane razem. 

Wydłużają one termin na wystąpienie do posiadaczy 
rachunków o złożenie oświadczenia o rezydencji po-
datkowej, a także precyzują zasady złożenia oświad-
czenia w kontekście dodawanego ustawą obowiązku 
składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Głosowało 82 senatorów, 60 – za, 22 – przeciw. 
(Głosowanie nr 50)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o wspieraniu dzia-
łalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o uregulowa-
niu niektórych spraw związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpie-
niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umo-
wy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek – druk nr 1126 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 za. (Głosowanie 

nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o uregulo-
waniu niektórych spraw związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zasadach 
prowadzenia działalności przez niektóre pod-
mioty rynku finansowego w związku z wystąpie-
niem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1127 A.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach 
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(marszałek S. Karczewski) Senator Sprawozdawca 
Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu połączonych komisji rekomenduję 

Senatowi przyjęcie wniosków zawartych w punkcie II 
ppktach 1, 2 i 3. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Marek Martynowski 

lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze 
zabrać głos? Dotyczy to również senatora Rafała 
Ambrozika. Nie. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

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

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jan Dobrzyński: Janek, przeciw!)
(Senator Jan Żaryn: Ale przeciw czemu?)
(Senator Jan Dobrzyński: To nie ma znaczenia. 

Głosuj przeciw.)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 2 było za, 62 – przeciw, 

19 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 58)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami do ustawy.

Poprawki nr 1, 2 i 3 należy przegłosować łącznie. 
Zmierzają one do wyłączenia stosowania wskaza-
nych w nich przepisów w odniesieniu do posła do 
Parlamentu Europejskiego do czasu objęcia przez 
niego mandatu posła w Parlamencie Europejskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 60 było za, 22 się wstrzy-

mało od głosu. (Głosowanie nr 59)
Poprawki przyjęte.
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, 61 – za, 2 – przeciw, 21 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 60)

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

(Głosowanie nr 55)
Poprawki przyjęte.
Wobec wyników głosowania… Przystępujemy do 

głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

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

(Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wymianie informacji podatkowych z innymi pań-
stwami oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo o miarach.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1130 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
o miarach.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o za-
sadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–
2024.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 1129 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Marka 
Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 61 było za, 18 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 1132 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 67 było za, 16 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kołach gospodyń wiejskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1124 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 80 – za, 3 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o drogach publicznych.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 1125 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasa-
dach ustalenia kolejności obsadzania mandatów 
posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk 
senacki nr 1122 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 dostosowuje ustawę o Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych, w zakresie przepisu zmienia-
jącego ustawę o licencji doradcy restrukturyzacyjne-
go, do rozpatrywanej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy głosujący byli 

za. (Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 uwzględnia w klauzuli wydatko-

wej, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 określa prawidłowy termin wejścia 

w życie przepisu przejściowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy głosujący byli 

za. (Głosowanie nr 63)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
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Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
(Głos z sali: Nie działa.)
Zacznie działać.
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 62 było za, 21 – przeciw. 

(Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych.

Informuję, że porządek siedemdziesiątego piątego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. 
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym mu na to czasie, czyli 5 minut. 
Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś chce zabrać głos?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Cichoń.)
Pan senator Cichoń. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Cichoń!)
Pan senator Cichoń! 
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak jest.)
Bardzo proszę zabrać głos.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja kieruję swoje wystąpienie do ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego.
W związku z nową ustawą zachodzi problem w prak-

tyce, co do wydatkowania środków finansowych, jakie 
otrzymują uczelnie. Z wielu uczelni docierają do mnie 
sygnały, że pierwsza transza pieniędzy, która została 
przekazana uczelniom, została przekazana na wyrów-
nanie wynagrodzeń w taki sposób, aby te, które były 
poniżej wymaganego minimum, osiągnęły ten poziom 
minimum, a następnie druga transza pieniędzy została 
przekazana na 7-procentową podwyżkę dla pracowników. 
I w czym jest problem? Mianowicie niektórzy rektorzy 
uważają, że z tejże drugiej transzy, przeznaczonej na pod-
wyżkę wynagrodzeń o 7%, można potrącać te kwoty, 
które zostały poprzednio przeznaczone na wyrównanie 
do minimalnych wynagrodzeń. W związku z tym moje 
pytanie do pana ministra jest takie: jak traktować owe 
transze pieniędzy, które zostały przekazane uczelniom? 
Czy separatywnie, czyli tak, że pierwsza jest tylko i wy-
łącznie na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia, 
a druga na podwyżkę do 7%, czy też można je traktować 
łącznie i można w drugiej transzy dokonywać potrąceń 
tych kwot, które zostały przeznaczone na wyrównanie 
wynagrodzeń po otrzymaniu pierwszej transzy?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół siedemdziesiątego pią-

tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesiąte piąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 37)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.
Wyniki głosowań178

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  2 A.M. Anders + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  3 M. Augustyn + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + . . + + + + + - - + + . + + + + + + +
  7 A. Bobko + - + + + + + + + - + + - + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  11 B. Borusewicz + + - + + + + + + + + + + + + + - + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  13 M. Budner + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski . - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  17 G. Czelej + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + ? + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  19 D. Czudowska + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  22 R. Dowhan + . . + + + + + - - + + - + + + - + + +
  23 J. Duda . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  26 R. Gaweł + - + + + . + + - - + + - + + + + + + +
  27 A. Gawęda + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  28 S. Gogacz + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  35 A. Kamiński + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  36 S. Karczewski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  37 K. Kleina . + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 B. Klich + + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  40 M. Koc + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  41 S. Kogut + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  42 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  43 T. Kopeć + - + + + + + + - - - + - + + + + + + +
  44 M. Kopiczko + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  45 W. Kraska + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  46 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Łuczak + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  48 J. Łyczak + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  49 R. Majer + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  50 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51 M. Martynowski + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  52 Ł. Mikołajczyk + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  53 A. Mioduszewski + - + + + + + + - - + + . + + + + + + +
 



75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.
Wyniki głosowań 179

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Misiołek + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  55 K. Mróz + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  56 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  57 J. Obremski + - + + + + + + - - + + . + + + + + + +
  58 B. Orzechowska + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  59 A. Pająk . . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  60 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  61 G. Peczkis + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  62 M. Pęk + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  63 W. Piecha + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  64 L. Piechota + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  65 A. Pociej + + + ? ? + + + + + + + + + . + - + + .
  66 M. Poślednik + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Potoczny + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  68 K. Probierz + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  69 Z. Pupa . - + + + + + + - . + + - + + + + + + +
  70 K. Radziwiłł + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  71 M. Rocki . . . + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  72 T. Romańczuk . . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  74 J. Rulewski . . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 J. Rusiecki + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  76 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  77 C. Ryszka + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  78 J. Sagatowska . - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  79 M. Seweryński + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  80 K. Słoń + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  81 W. Sługocki . . . + + + + + + . + + + + + + ? + + +
  82 A. Stanisławek + - + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  84 G. Sztark + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 A. Szwed + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  86 A. Szymański + . . + + + + + - - + + - + + + + + + +
  87 R. Ślusarz + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  88 P. Termiński + . . + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  89 P. Wach + + ? + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  90 A. Warzocha + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  91 J. Wcisła + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 K. Wiatr + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  93 J. Włosowicz + - + + + . + + - - + + - + + + + + + +
  94 A. Wojtyła + . + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Zając + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
  96 J. Zając + . . + + + + + - - + + - + + + + + . +
  97 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  98 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  99 J. Żaryn + - + + + + + + - - + + - + + + + + + +
 
  Głosujących 82 68 69 84 84 82 84 84 84 82 84 84 81 84 83 84 84 84 83 83
  Za 82 19 67 83 83 82 84 84 23 21 83 84 22 84 83 84 64 84 83 83
  Przeciw 0 47 1 0 0 0 0 0 61 61 1 0 59 0 0 0 7 0 0 0
  Wstrzymało się 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.
Wyniki głosowań180

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  2 A.M. Anders - + - - - + + + + + + + + - - + - + + +
  3 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  6 P. Błaszczyk - + - - - + + + + + + . + - + + - + + +
  7 A. Bobko - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski - + - - - + + + + + + + + - + + ? + + +
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + - + ? + ?
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  12 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ? ? ?
  13 M. Budner - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  14 J. Chróścikowski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  15 Z. Cichoń + + . + - + + + + + + + + - + + - + + +
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  17 G. Czelej - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  18 J. Czerwiński - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  19 D. Czudowska - + - - - + + + . + + + + - + + - + + +
  20 W. Dobkowski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  21 J. Dobrzyński - + - + - + + + + + + + + - + + - + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? +
  23 J. Duda + + + + + + + + + + + . + + + - + ? ? +
  24 J. Fedorowicz + + + + . + + . + + + + + + + - + + ? +
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + - + - + + ? +
  26 R. Gaweł - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  27 A. Gawęda - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  28 S. Gogacz - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski - + - - - + + + + + + + + - . + - + + +
  34 J.M. Jackowski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  35 A. Kamiński - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  36 S. Karczewski - + - - - + + + + . + + + - + + - + + +
  37 K. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + - + ? ? +
  40 M. Koc - + - - - + + . + + + + + + . + - + + +
  41 S. Kogut - + - - - + + + + + + + + - - + - + + +
  42 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  43 T. Kopeć - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  44 M. Kopiczko - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  45 W. Kraska - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  46 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Łuczak - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  48 J. Łyczak - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  49 R. Majer - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  50 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51 M. Martynowski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  52 Ł. Mikołajczyk - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  53 A. Mioduszewski - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
 



75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.
Wyniki głosowań 181

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Misiołek - + - - + + + + + + + + + - + + - + + +
  55 K. Mróz - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  56 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + . + - + ? ? +
  57 J. Obremski - + - - . + + + + + + . . ? + . ? + + +
  58 B. Orzechowska - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  59 A. Pająk - + - - - + + + + + + + + + + + - + + +
  60 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + ? . + + + + + + ? ? ? ?
  61 G. Peczkis - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  62 M. Pęk - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  63 W. Piecha - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  64 L. Piechota - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  65 A. Pociej + + + + + + + . + + + . + + + + ? ? + ?
  66 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Potoczny - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  68 K. Probierz - - - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  69 Z. Pupa - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  70 K. Radziwiłł - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  71 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  72 T. Romańczuk - + - - - + + + + + + . + - + + - + + +
  73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  74 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  75 J. Rusiecki - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  76 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + - + + ? +
  77 C. Ryszka - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  78 J. Sagatowska - + - - - + + + . + + + + - + + - + + +
  79 M. Seweryński - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  80 K. Słoń - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  81 W. Sługocki + + + + . + + + + + + + + + + ? + + ? ?
  82 A. Stanisławek . . . . - + + + + + + + + - + + - + + +
  83 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  84 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 A. Szwed - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  86 A. Szymański - + - - - - + + + + + + + - + + - + + +
  87 R. Ślusarz - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  88 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + - + ? ? +
  89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ?
  90 A. Warzocha - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  91 J. Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 K. Wiatr - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  93 J. Włosowicz - + - + - + + + + + + + + - + + - + + +
  94 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Zając - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
  96 J. Zając - . - - . + + + + + + + + - + . - + + +
  97 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + . - + ? + ?
  98 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
  99 J. Żaryn - + - - - + + + + + + + + - + + - + + +
 
  Głosujących 84 83 83 84 81 85 85 82 83 83 85 80 84 84 82 83 85 85 85 85
  Za 24 82 23 26 22 84 85 82 82 83 85 80 84 23 80 65 20 74 68 78
  Przeciw 60 1 60 58 59 1 0 0 0 0 0 0 0 60 2 16 60 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 11 17 7
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.
Wyniki głosowań182

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  2 A.M. Anders + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  3 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  7 A. Bobko + + + + + + ? ? + + + + + + + + + - + +
  8 R. Bonisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski + + + + + + - - . + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski ? ? . ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  11 B. Borusewicz ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? -
  12 B. Borys-Damięcka ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  13 M. Budner + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + - - + + + + + + + + . - + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + - - + . + + + + + + . - + .
  16 L. Czarnobaj ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  17 G. Czelej + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + - - + + + + + + + + + - + ?
  19 D. Czudowska + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  22 R. Dowhan ? ? ? ? ? + + + + - + + + + + + + ? ? ?
  23 J. Duda ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  24 J. Fedorowicz ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + . ? ?
  25 P. Florek ? ? - + ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  26 R. Gaweł + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  27 A. Gawęda + + + + + + - - + + + + + + + + + - . +
  28 S. Gogacz + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  35 A. Kamiński + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  36 S. Karczewski + + + + + + - - + + + . + + + + + - + +
  37 K. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 A. Kobiak ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  40 M. Koc + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  41 S. Kogut + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  42 W. Komarnicki ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  43 T. Kopeć + + + + + + - - + + + + + + + + - - + +
  44 M. Kopiczko + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  45 W. Kraska + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  46 J.F. Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 M. Łuczak + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  48 J. Łyczak + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  49 R. Majer + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  50 R. Mamątow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  51 M. Martynowski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  52 Ł. Mikołajczyk + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  53 A. Mioduszewski + + + + + + - - + . + + + + + + + - + +
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Misiołek + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  55 K. Mróz + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  56 G. Napieralski ? ? ? ? ? + + - + - + . + + + + + ? ? ?
  57 J. Obremski + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  58 B. Orzechowska + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  59 A. Pająk + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  60 M. Pańczyk-Pozdziej + ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  61 G. Peczkis + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  62 M. Pęk + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  63 W. Piecha + + + + . + - - + + + + + + + + + - . +
  64 L. Piechota + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  65 A. Pociej . ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  66 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Potoczny + + + + + + - - + . + + + + + + + - + +
  68 K. Probierz + + + + + + - ? + + + . + + + + + - + +
  69 Z. Pupa + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  70 K. Radziwiłł + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  71 M. Rocki + ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  72 T. Romańczuk + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  73 J. Rotnicka ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  74 J. Rulewski + + - + + + + - + - + + + + + + + - ? ?
  75 J. Rusiecki + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  76 S. Rybicki ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  77 C. Ryszka + + + + + + - - + + + . + + + + + - + +
  78 J. Sagatowska + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  79 M. Seweryński + + + + + + - + + + + + + + + + + - + +
  80 K. Słoń + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  81 W. Sługocki ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + . ? ?
  82 A. Stanisławek + + + + + + - - + + + + + + + + + - . +
  83 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  84 G. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 A. Szwed + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  86 A. Szymański + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  87 R. Ślusarz + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  88 P. Termiński ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? -
  89 P. Wach ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  90 A. Warzocha + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  91 J. Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 K. Wiatr + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  93 J. Włosowicz + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  94 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Zając + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  96 J. Zając + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
  97 B. Zdrojewska ? ? ? ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  98 P. Zientarski ? ? - ? ? + + - + - + + + + + + + ? ? ?
  99 J. Żaryn + + + + + + - - + + + + + + + + + - + +
 
  Głosujących 84 85 84 85 84 85 85 85 84 82 85 81 85 85 85 85 83 83 82 84
  Za 66 64 63 65 63 85 23 4 84 60 85 81 85 85 85 85 82 2 60 61
  Przeciw 0 0 9 0 0 0 61 78 0 22 0 0 0 0 0 0 1 62 0 2
  Wstrzymało się 18 21 12 20 21 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 21
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    61 62 63 64 65 66 67
  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 K. Kleina . . . . . . .
  38 B. Klich . . . . . . .
  39 A. Kobiak + + + - + + -
  40 M. Koc + + + + + + +
  41 S. Kogut + + + + + + +
  42 W. Komarnicki + + + - + + -
  43 T. Kopeć + + + + + + +
  44 M. Kopiczko + + + + + + +
  45 W. Kraska + + + + + + +
  46 J.F. Libicki . . . . . . .
  47 M. Łuczak + + + + + + +
  48 J. Łyczak + + + + + + +
  49 R. Majer + + + + + + +
  50 R. Mamątow . . . . . . .
  51 M. Martynowski + + + + + + +
  52 Ł. Mikołajczyk + + + + + + +
  53 A. Mioduszewski + + + + + + +
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    61 62 63 64 65 66 67
  54 A. Misiołek + + + + + + +
  55 K. Mróz + + + + + + +
  56 G. Napieralski + + + - + + -
  57 J. Obremski + + + + + + +
  58 B. Orzechowska + + + + + + +
  59 A. Pająk + + + + + + +
  60 M. Pańczyk-Pozdziej + + + ? - + -
  61 G. Peczkis + + + + + + +
  62 M. Pęk + + + + + + +
  63 W. Piecha + + + + + + +
  64 L. Piechota + + + + + + +
  65 A. Pociej + + . - - + -
  66 M. Poślednik . . . . . . .
  67 M. Potoczny + + + + + + +
  68 K. Probierz + + + + + + +
  69 Z. Pupa + + + + + + +
  70 K. Radziwiłł + + + + + + +
  71 M. Rocki + + + - - + -
  72 T. Romańczuk + + + + . + +
  73 J. Rotnicka + + + - - + -
  74 J. Rulewski + + + - - . .
  75 J. Rusiecki + + + + + + +
  76 S. Rybicki + + + - - + -
  77 C. Ryszka + + + . + + +
  78 J. Sagatowska + + + + + + +
  79 M. Seweryński + + + + + + +
  80 K. Słoń + + + + + + +
  81 W. Sługocki + + + ? - - -
  82 A. Stanisławek + + + + + + +
  83 L. Staroń . . . . . . .
  84 G. Sztark . . . . . . .
  85 A. Szwed + + + + + + +
  86 A. Szymański . + + + + + +
  87 R. Ślusarz . + + + + + +
  88 P. Termiński + + + - + + -
  89 P. Wach + + + - - + -
  90 A. Warzocha . + + + + + +
  91 J. Wcisła . . . . . . .
  92 K. Wiatr + + + + + + +
  93 J. Włosowicz + + + + + + +
  94 A. Wojtyła . . . . . . .
  95 A. Zając + + + + + + +
  96 J. Zając + + + + + + +
  97 B. Zdrojewska + + + - - + -
  98 P. Zientarski + + + - - + -
  99 J. Żaryn + + + + + + +
 
  Głosujących 82 85 82 83 84 84 83
  Za 82 85 82 61 67 80 62
  Przeciw 0 0 0 18 16 3 21
  Wstrzymało się 0 0 0 4 1 1 0
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wprowadzenie rozpatrywanych uregulowań na mocy ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami stało się niezwykle ważne i korzystne dla szerokiej grupy obywateli, których dotyka istotny problem 
wywłaszczenia nieruchomości.

Ustawa ma na celu przede wszystkim wykonanie 2 wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 lipca 
2015 r., sygn. akt SK 26/14, oraz z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 39/15. W pierwszym z wymienionych 
orzeczeń Trybunał Konstytucyjny wskazał na niekonstytucyjność przepisów nakazujących uzyskanie zgody 
wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości lub ich spadkobierców przy ubieganiu się o zwrot wy-
właszczonej nieruchomości. Z tego względu nowelizacja ustawy wprowadza możliwość starania się o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości przez każdego ze współwłaścicieli osobiście, niezależnie od zgody pozostałych 
właścicieli. Trybunał Konstytucyjny w drugim z wymienionych wyroków wskazał z kolei, że niekonstytucyjny 
jest brak możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w drodze umowy w sytuacji, gdy nieruchomość 
stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie. Obecnie istnieje możliwość zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości jedynie w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotowa nowelizacja zakłada zatem możliwość 
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w drodze zarówno decyzji administracyjnej, jak i umowy.

Przyjęcie przedmiotowej ustawy pozytywnie wpłynie także na pewność stosunków prawnych i stosunków 
majątkowych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi. Cele te osiągnięte zostaną przede wszystkim poprzez wprowadzenie 20-letniego terminu, po którym wygasa 
uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Po upływie 20 lat nie będzie bowiem już jakiejkolwiek 
możliwości jej zwrotu, co pozwoli na zwiększenie pewności stosunków właścicielskich danej nieruchomości.

Jak zatem można zauważyć, proponowane rozwiązania mają na celu zbalansowanie interesu prywatnego 
i interesu publicznego. Nadmienić należy, iż z jednej strony zaproponowane uregulowania ograniczają w cza-
sie możliwość dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości do wskazanych 20 lat, a z drugiej strony 
zapewniają 3-letni okres przejściowy, w którym osoby uprawnione mogą dochodzić zwrotu wywłaszczonych 
nieruchomości. Wydaje się, że zaproponowane terminy są adekwatne i proporcjonalne do celów założonych 
do osiągnięcia w ustawie. Trzeba mieć na uwadze fakt, iż w obecnym stanie prawnym nie jest określony czas 
na dochodzenie roszczeń związanych z wywłaszczeniem – jeżeli nieruchomość stała się zbędna na cel wy-
właszczenia, może zostać zwrócona na rzecz poprzedniego właściciela albo jego spadkobiercy nawet wtedy, 
gdy stan zbędności wywłaszczenia trwa kilkadziesiąt lat. W takiej sytuacji istnieje konieczność wprowadzenia 
odpowiednich terminów.

Ponadto w ustawie określone zostały stosowne mechanizmy zarówno dla właścicieli, jak i dla współwła-
ścicieli co do wymogów, które należy spełnić, aby w danym przypadku móc być uczestnikiem postępowania 
w sprawie zwrotu nieruchomości. Z aprobatą odnieść się należy także do przedstawionych w ustawie pozostałych 
rozwiązań technicznych dotyczących procedury zwrotu wywłaszczanych nieruchomości.

Podsumowując, chcę powiedzieć, iż ustawa zasługuje na pozytywną ocenę, gdyż nie tylko służy realizacji 
istotnych celów związanych z problematyką wywłaszczenia nieruchomości, ale także stanowi odpowiedź na 
ważne zalecenia Trybunału Konstytucyjnego. Procedowane rozwiązania są niezwykle korzystne również dla 
samorządów, gdyż istotnie przyczynią się do uregulowania i odpowiedniego ułożenia planów samorządów 
związanych z gospodarką nieruchomościami.

Mając powyższe spostrzeżenia na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla procedowanej ustawy.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Zmiany proponowane w omawianej ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynikają 
z konieczności realizacji 2 wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) 
oraz 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15).

W obowiązującym stanie prawnym, jeśli doszło do wywłaszczenia nieruchomości, która stanowiła współwła-
sność, to jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie jest zainteresowany odzyskaniem wywłaszczonej nieruchomości, 
pozostali współwłaściciele zostają pozbawieni możliwości ubiegania się o jej zwrot.

Nowelizacja z rządowego projektu ustawy ma na celu wprowadzenie zmiany polegającej na tym, że każdemu 
poprzedniemu współwłaścicielowi albo jego spadkobiercy ma zostać przyznane uprawnienie żądania zwrotu 
udziału w wywłaszczonej części nieruchomości. Jeżeli wniosku o zwrot nie złożą wszystkie uprawnione osoby 
w wyznaczonym terminie, spowoduje to wygaśnięcie ich uprawnienia do zwrotu, a nie wszystkich współwła-
ścicieli, jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym.

Ponadto nadal będzie istniała możliwość zwrotu nieruchomości, jednakże jedynie w sytuacji, kiedy to nie-
ruchomość zostanie uznana za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Obecnie u.g.n. reguluje 
jedynie, że jeżeli samorząd lub państwo zabrały nieruchomość na określony cel publiczny, powinny zacząć go 
realizować w terminie 7 lat od daty wywłaszczenia, a zakończyć w ciągu 10 lat. Jeżeli nie będą trzymać się 
tych dat, uznaje się nieruchomość za zbędną na cel wywłaszczenia i wolno domagać się jej oddania.

Uprawnione osoby, które będą zamierzały ubiegać się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, muszą pa-
miętać o złożeniu wniosku do starosty w okresie 3 lat od dnia ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw. Poza 
tym projektodawcy zakładają, że nowe przepisy odniosą się do nieruchomości, które zostały wywłaszczone 
przed wejściem w życie proponowanych przepisów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nowelizacja prze-
widuje, że jeśli upłynął 20-letni termin – o możliwość zwrotu nieruchomości nie będzie można się ubiegać, 
jeżeli upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja wywłaszczeniowa stała się ostateczna – albo od dnia wejścia 
w życie omawianej ustawy do upływu terminu pozostają ok. 3 lata, złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości będzie możliwe w terminie 3 lat, ale od wprowadzenia nowelizacji ustawy.

W związku z tym uprawnienie ubiegania się o zwrot będzie przysługiwało wymienionym podmiotom, a nie, 
jak to jest w obecnie obowiązującym ustawodawstwie, tylko osobom, którym przymusowo odebrano działki 
na podstawie decyzji wywłaszczeniowej.

Przedstawione proponowane zmiany są z pewnością potrzebne. Obecnie przepisy ograniczają możliwość 
ubiegania się o zwrot udziału w nieruchomości. Wydaje się także istotne, że projektodawca umożliwia odzy-
skanie nieruchomości wywłaszczonej w trybie umowy.

Poza tym projektodawca w omawianej nowelizacji ustawy uwzględnił interesy osób, w przypadku których 
do wywłaszczenia nieruchomości doszło na podstawie zarówno decyzji, jak i umowy cywilnoprawnej.

Reasumując: jestem za wprowadzeniem omawianych zmian w ustawie.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Zmiany proponowane w ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane mają na celu wdrożenie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. – sygn. akt K 39/15.

W przedstawionym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy – Prawo budowlane jest nie-
zgodny z konstytucją w zakresie, w jakim upoważnia ministra do określenia ograniczenia zakresu uprawnień 
budowlanych oraz nie zawiera wytycznych co do treści rozporządzenia.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, to w ustawie, a nie w rozporządzeniu powinien zostać wskazany 
zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych. W ustawie powinny również zostać wskazane wszelkie 
jego ograniczenia.

Ustawodawca został zobligowany do wprowadzenia zmian w ciągu 12 miesięcy, co oznacza, że zakwe-
stionowane rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie utraciło moc 12 lutego 2019 r.

Warto podkreślić, że to właśnie Senat przygotował projekt wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 
Jego wprowadzenie ma przenieść wymienione przepisy rozporządzenia do ustawy – Prawo budowlane. 
Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian będzie uregulowanie kwestii związanych z ograniczenia konsty-
tucyjnych wolności i praw – w tym przypadku wolności pracy zgodnie z konstytucją.

Co więcej, omawiana ustawa określa podział uprawnień w ramach poszczególnych specjalności na 2 zakresy, 
tj. bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

Ponadto projekt ustawy precyzuje, że osoby, które przed dniem wejścia ustawy w życie uzyskały uprawnie-
nia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, będą zachowywać uprawnienia w dotychczasowym zakresie.

Reasumując: jestem za wprowadzeniem omawianych zmian w ustawie.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Trzy lata temu, w roku 2016, świętowaliśmy 1050. rocznicę chrztu Polski. Z tej okazji odbyły się liczne 
uroczystości, zebrało się Zgromadzenie Narodowe, Senat złożył hołd pierwszemu historycznemu władcy Polski, 
Mieszkowi I, w specjalnej uchwale, którą cytuję: „decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 
966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa”.

Mówiąc w największym skrócie, rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów narodu Polaków. Poetycko 
rzecz ujmując, można wyrazić to słowami: przed 1050 laty niebo otwarło się nad ludem Polan, na lud Polan padł 
cień krzyża i dosłownie stworzył naród Polaków, a dokładniej mówiąc pierwszą polską państwowość. Bo tylko 
tak można nazwać to, co stało się ze zlepkiem plemion nazywanych odtąd narodem. Dlatego wiele racji miał 
onegdaj I sekretarz PZPR Władysław Gomułka, który w roku 1966 zainicjował obchody 1000-lecia państwa 
polskiego, postanowił także wybudować szkoły tysiąclatki dla uczczenia tej ważnej rocznicy. Szkoda tylko, 
że czynił to z pozycji walki z kościelnymi obchodami milenijnymi, właśnie z okazji 1000-lecia chrztu Polski. 
Gdyby nie to, być może już wówczas obchodzilibyśmy państwowe i kościelne święto chrztu Polski.

Wracając do wydarzenia sprzed ponad 1050 lat, przypomnę, że zanim w kronikach chrześcijańskich po-
jawiło się imię księcia Polan, Mieszka I, był on poganinem, a jego księstwo najeżdżali zbrojnie pograniczni 
margrabiowie niemieccy, nawracając mieczem i ogniem czcicieli słowiańskich bogów. Dla jednoczącego się 
wówczas państwa polan potężne cesarstwo niemieckie dążące do opanowania całej Europy, stanowiło ogromne 
zagrożenie. Dlatego książę Mieszko roztropnie postanowił dobrowolnie uznać zwierzchnictwo cesarza, ograni-
czające co prawda jego suwerenność, ale pozwalające kontynuować proces umacniania jedności plemion Polan. 
W zamian cesarz nie wtrącał się do spraw wewnętrznych kraju Mieszka, nie krępował specjalnie jego polityki 
zagranicznej, a co najważniejsze, zapewniał ochronę przed przygranicznymi, niemieckimi margrabiami.

Niestety Mieszko I nawet zostawszy lennikiem cesarza, będąc poganinem, nie mógł zawrzeć partnerskiego 
układu z cesarzem. Według ówczesnych poglądów plemiona pogańskie nie należały do państwa Bożego na 
ziemi, lecz do królestwa szatana. W tej sytuacji przyjęcie chrztu było jedyną szansą na umocnienie się młodego 
państwa. Książę Mieszko działał jednak roztropnie: nie chcąc poprzez chrzest jeszcze bardziej uzależnić się od 
Niemców, postanowił nową wiarę przyjąć od słowiańskich Czechów, poprzedzając ten akt w 965 r. układem 
przyjaźni przez małżeństwo z Dąbrówką, córką księcia czeskiego Bolesława Okrutnego. W roku następnym, 
966, Mieszko przyjął chrzest.

Oczywiście, nie tylko przyczyny polityczne legły u podstaw przejścia księcia Mieszka na chrześcijaństwo. 
Nie sposób pominąć siły przyciągającej nowej wiary, sakramentów Kościoła, Bożej łaski, a także wpływu sa-
mej Dąbrówki na męża. Nieprzychylny Polsce biskup Merseburga, Thietmar (975–1018), wspomina wyraźnie 
o tym, że przyjmując chrześcijaństwo, książę osobiście, a potem i cała społeczność Polan, wzbogacili swoje 
życie o siłę wiary, mogli czerpać obficie z łaski sakramentów, żyć ewangelią Chrystusa. W konsekwencji 2 lata 
po chrzcie Mieszko założył i uposażył w Poznaniu pierwsze misyjne biskupstwo podlegające bezpośrednio 
Rzymowi. Biskupem został Jordan, sprowadzony przez Mieszka do Poznania. Była to niezwykle ważna i da-
lekowzroczna decyzja, ponieważ tego samego roku utworzono arcybiskupstwo w Magdeburgu, które rościło 
sobie pretensję do zwierzchnictwa nad ziemiami słowiańskimi leżącymi na wschód od Łaby. Biskup Jordan 
szczęśliwie odcinał kościół polski od wpływów niemieckich.

Co dało przyjęcie chrześcijaństwa w wymiarze politycznym? Przede wszystkim jednoczyło plemiona lechic-
kie w jedno państwo Piastów. Dawne pogańskie bogi uosabiały Polskę plemienną, rozbitą na wiele drobnych 
księstewek. Nowa religia wnosiła nowy porządek prawny i społeczny, tworzyła z państwa jednolity naród. Książę 
wspierał się na Kościele i duchowieństwie, i nawzajem duchowieństwo popierało władzę książęcą, wzmacniając 
w ten sposób trwałość panowania dynastii. Poprzez duchownych, pochodzących początkowo z obcych krajów, 
Mieszko miał otwarty dostęp do kultury zachodnio-rzymskiej. Polska korzystając z niej, mogła rozwinąć własną 
kulturę narodową, utrwalać chrześcijańską tożsamość, umacniać się wewnętrznie i zewnętrznie.

Mieszko I zmarł 25 maja 992 r. i został pochowany w katedrze poznańskiej. Był władcą niepospolitym, 
budowniczym państwa, które trwa od ponad tysiąca lat. Można księcia nazwać ojcem ojczyzny, choć na arenę 
międzynarodową wprowadzi Polskę jego następca, najstarszy syn, Bolesław zwany Chrobrym, pierwszy ko-
ronowany król państwa polskiego. W chwili śmierci ojca miał 27 lat. Ponieważ Mieszko I rozdzielił państwo 
pomiędzy czterech swoich synów, kraj Piastów rozpadł się początkowo na kilka dzielnic. Pierwszorzędną 
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więc sprawą dla Bolesława było zjednoczenie ziem swego ojca. Udało się to Bolesławowi bardzo szybko i, jak 
zapisał niemiecki kronikarz: „uczynił to z lisią chytrością i aby samemu panować, podeptał wszelkie prawo 
i sprawiedliwość”.

Znaczącym sukcesem politycznym Bolesława była przychylność młodego cesarza Ottona III, któremu 
książę wzorem Mieszka I, swego ojca, pomagał w wojnie przeciw Wieletom oraz Słowianom Połabskim. 
Zawiązała się między nimi przyjaźń, która zaowocowała pamiętnym zjazdem gnieźnieńskim w tysięcznym 
roku. W tych samych też latach pojawił się w Polsce niepospolity mąż Boży, biskup Pragi Wojciech, który 
przybywszy pod koniec roku 996 na dwór Bolesława Chrobrego, powędrował na misje do Prus. Z pewnością 
nawrócenie Prusów rozszerzyłoby panowanie Polski nad Bałtykiem, niestety biskup Wojciech napotkał na tak 
wielką wrogość pogan, że 23 kwietnia 997 r. poniósł śmierć z ich ręki. Ciało świętego męczennika wykupił na 
wagę złota Bolesław Chrobry i pochował w Gnieźnie. Dwa lata później biskup Wojciech został wyniesiony na 
ołtarze. Pośmiertnym zwycięstwem Wojciecha, a zarazem sukcesem politycznym Bolesława Chrobrego, było 
utworzenie przez Stolicę Apostolską w 999 r. u grobu świętego w Gnieźnie stolicy archidiecezji. Papieska bulla 
ustanowiła arcybiskupstwo gnieźnieńskie, a także biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Dzięki 
powstaniu arcybiskupstwa w Gnieźnie Kościół w Polsce podlegał bezpośrednio Rzymowi.

Szczytem kariery Bolesława Chrobrego była jego koronacja na króla polskiego. Stało się to po długich 
staraniach w Rzymie, kiedy nowy papież Jan XIX, nie będąc już pod presją cesarza niemieckiego, wyraził 
na to zgodę. Koronacja odbyła się w Gnieźnie w 1025 r. Tylko kilka miesięcy cieszył się Bolesław koroną. 
Zmarł 17 czerwca 1025 r. Pochowano go w katedrze poznańskiej obok ojca, którego dzieło tak wspaniale 
umocnił i rozszerzył. A było to imponujące. Do Polski należały Morawy, Słowacja, Milsko, Łużyce i Grody 
Czerwieńskie. Polska była państwem niezależnym od Niemiec. Tak sukcesy wojskowe, jak i własna metropolia 
w Gnieźnie, stworzyły z państwa polskiego mocny kraj chrześcijański. W ramach metropolii gnieźnieńskiej, 
prócz biskupstw w Krakowie i Wrocławiu, Chrobry założył biskupstwo na Pomorzu, w Kołobrzegu. Powstały 
w tym czasie liczne kościoły i klasztory. O sile chrześcijaństwa świadczył fakt, że Polska pierwszych Piastów 
nie tylko stała się krajem europejskim, ale równocześnie ośrodkiem misyjnym, z którego wyruszali duchowni, 
by szerzyć naukę Ewangelii wśród ościennych narodów. Misja św. Wojciecha w Prusach, choć nieszczęśliwa 
dla samego biskupa Wojciecha, przyniosła Polsce błogosławione owoce. U grobu św. Wojciecha w Gnieźnie 
powstało arcybiskupstwo obejmujące całość ziem polskich.

Obok św. Wojciecha zasłużyła się dziełu chrystianizacji także misja św. Brunona z Kwerfurtu, Niemca 
z pochodzenia, a z ducha wielkiego przyjaciela Polski i osobiście króla Bolesława Chrobrego. Wyrazem tego są 
żywoty pierwszych polskich świętych, tj. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, napisane przez św. Brunona. 
Nie wahał się on ostro potępić cesarza Henryka II za to, że złączył się z poganami przeciwko krzewicielowi 
chrześcijaństwa Polsce. Wysławiał zasługi kościelne Chrobrego, pisząc, że ceni go i kocha więcej niż życie 
swoje. Brunon poniósł śmierć męczeńską na ziemi Jadźwingów (dzisiejsza Suwalszczyzna) w roku 1009.

Jak więc widać, Władysław Gomułka nie miał racji, świętując 1000-lecie państwa polskiego bez Kościoła 
czy wręcz walcząc z Kościołem.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przyjęcie procedowanej ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmio-
tów publicznych pozwoli przede wszystkim na wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 
2016/2102 z dnia 26 października 2016 r., stanowiącej element harmonizacji przepisów państw członkowskich. 
Wdrożenie tej dyrektywy poprzez przedmiotową ustawę ma na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie 
niezależności obywateli, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność napotykają w życiu 
codziennym różnego rodzaju istotne utrudnienia. Ustawa ma bowiem zapewnić pełną dostępność cyfrową stron 
internetowych podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych, których celem jest właśnie działanie 
na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, a także ochrona zdrowia. Obecnie obowiązujące przepisy nie są 
w pełni stosowne – jedynie niespełna 50% stron internetowych podmiotów publicznych wypełnia stosowne 
normy. W dobie postępującej cyfryzacji i wszechobecnego dostępu do internetu takie nowe rozwiązania stały 
się zatem niezwykle ważne i konieczne.

Procedowana ustawa zapewnia dalszy dostęp do dóbr cyfrowych szerokiej grupie obywateli. W coraz 
większym stopniu bowiem działalność państwa odbywa się w świecie cyfrowym, który jednak nie zawsze jest 
łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. W myśl przyjmowanych regulacji najpóźniej do 
2020 r. odpowiednie serwisy internetowe mają osiągnąć pełną dostępność. Służyć temu mają przewidywane 
przez ustawę zasady i techniki, które powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i ak-
tualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych w taki sposób, aby były one bardziej przystępne dla 
wszystkich użytkowników. Powszechnie i bezwzględnie dostępne muszą być przede wszystkim te informacje, 
które niosą za sobą skutki prawne, dlatego też powinny być przystosowane w pierwszej kolejności. Ustawa 
przeciwdziała więc swoistemu wykluczeniu społecznemu, wpisując się jednocześnie w założenia inicjatywy 
„Europa 2020”. Wszelkie zawarte w ustawie rozwiązania techniczne zostały dobrze przemyślane, dzięki czemu 
wydatnie zwiększą się praktyczne możliwości korzystania z dóbr cyfrowych np. przez osoby niepełnosprawne.

Ustawa wskazuje również szereg wymagań dotyczących treści zamieszczanych na odpowiednich stronach 
internetowych podmiotów publicznych – mają być one prezentowane przede wszystkim w sposób zrozumiały 
i wyraźny. Nowe uregulowania mają zapewnić każdemu prawo do możliwie jak najprostszego dostępu do 
istotnych stron internetowych i zamieszczonych na nich treści.

Mając wskazane cele, na uwadze należy jednak mieć to, że przepisy przedmiotowej ustawy wskazują 
także na konieczność proporcjonalnego obciążenia podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych co 
do obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej. Nowe uregulowania wskazują bowiem, że w przypadku, 
gdy zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub zamieszczonych na niej materiałów byłoby 
nieproporcjonalne do nakładów, można zapewnić tę dostępność w sposób alternatywny. Wystarczające może 
się okazać np. przeczytanie danej osobie interesującej ją treści przez telefon, bez konieczności zmiany całego 
systemu internetowego danego podmiotu. Ustawa nie ogranicza przy tym katalogu alternatywnych form dostę-
pu. Ostatecznie najważniejsze jest, aby z daną treścią osoba starsza bądź niepełnosprawna mogła się zapoznać 
w sposób kompletny i zrozumiały.

Podsumowując, podkreślić trzeba, że wprowadzenie proponowanych zmian stało się konieczne i istotne. 
Internet jest bowiem dobrem wspólnym, które w obecnych czasach stawia jednak znaczące wyzwania w zakresie 
walki z wykluczeniem cyfrowym – szczególnie z wykluczeniem osób niepełnosprawnych, których w Polsce 
według oficjalnych danych żyje około 5 milionów. Podkreślić jednak należy, że dzięki możliwości zapewnie-
nia pełniejszego dostępu do usług i informacji prezentowanych przez organy sektora publicznego na stronach 
internetowych i w aplikacjach mobilnych skorzystają na tym wszyscy obywatele.

Mając powyższe na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu doprecy-

zowanie przepisów dotyczących raportowania krajowych schematów podatkowych.
Międzynarodowe grupy kapitałowe działające w Polsce objęte są obowiązkiem raportowania krajowych sche-

matów podatkowych. Dotyczy to tych podmiotów, których koszty przekroczyły 10 milionów euro. Jednocześnie 
sprawa dotyczy podmiotów z wymienionej grupy powiązanej z podmiotem zagranicznym. Ministerstwo nie 
określa jasno, jaki stopień powiązań kapitałowych lub osobowych z podmiotem zagranicznym, który spełnia 
wymieniony próg finansowy, przesądza o statusie kwalifikowalnym w Polsce. Problem dotyczy większości 
podmiotów, które są powiązane na rynku z dużymi korporacjami. Podmioty te nie mają nawet świadomości, 
że powinny raportować schematy. Schemat oceniany jest indywidualnie w każdej grupie kapitałowej. Jest to 
złożona procedura, która może doprowadzić do niedoprecyzowania i późniejszych konsekwencji w wyniku 
działań kontrolnych u takich podmiotów. Objaśnienia ministerstwa finansów mają charakter ogólny i nie od-
noszą się do transakcji między podmiotami powiązanymi.

W związku z tym jestem przekonany, że doprecyzowanie przepisów ministerstwa finansów w wymienionym 
zakresie, jest potrzebne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o weryfikację zapisów nowelizacji ustawy o organizacji 

niektórych rynków rolnych w zakresie obowiązku zawierania umów na dostawy produktów rolnych.
Podczas prezentacji projektu nowelizacji ustawy przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniesiono 

się głównie do regulacji rynku obrotu owocami, a także próby zapewnienia opłacalności produkcji poprzez 
wprowadzenie obowiązkowych kontraktów długoterminowych. Przedstawiciele sadownictwa odnieśli się kry-
tycznie do zapisów nowelizacji. Założenia te są skrajnie nieprzemyślane – nie odnoszą się do realiów polskiego 
sadownictwa. Sadownictwo jest ściśle uzależnione od pogody. Ograniczenie terminów dostaw zaproponowane 
przez ministerstwo jest absurdalne – owoce mogą dojrzeć wcześniej lub później, co może przynieść straty lub 
spowodować ich zepsucie. Pogoda determinuje również odbiorcę. Sadownik nie jest w stanie przewidzieć także 
tego, czy dojrzeją mu jabłka przemysłowe, czy nadające się do konsumpcji. Kary oraz obowiązujące terminy 
nie są adekwatne do klimatu Polski. Stracą zarówno zamawiający, jak i sadownicy.

W związku z tym wnoszę o ponowną analizę przepisów nowelizacji i konsultację ich ze specjalistami we 
wskazanym zakresie. W przeciwnym wypadku ustawa, zamiast pomóc sadownikom, przyczyni się do za-
mknięcia wielu upraw.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu usprawnienie 

działania SMS-owych alertów w ramach systemu Alert RCB.
Ostrzeżenia Alert RCB są wysyłane ze znacznym opóźnieniem lub nie docierają do części mieszkańców 

danego regionu. System jest w chwili obecnej niewydolny. 9 marca, gdy w większości województw ogłoszono 
alarm związany z bardzo silnymi wiatrami, Alert RCB zawiódł. Wiadomości do wielu osób dotarły z jedno-
dniowym opóźnieniem, a do znacznej części odbiorców nie dotarły w ogóle. Przesłanie w tym samym czasie 
30 milionów wiadomości przekracza możliwości operatorów sieci komórkowych. Jednocześnie samorządowcy 
nie zostali włączeni w system Alert RCB. Gminy posiadają również własne kanały informacji, dzięki którym 
wiadomość mogłaby szybciej dotrzeć do mieszkańców. Hierarchizacja systemu w chwili obecnej jest działaniem 
jak najbardziej zasadnym.

W związku z tym jestem przekonany, że działania mające na celu usprawnienie systemu Alert RCB we 
wskazanym zakresie są ważne i uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców terenów zagrożonych 
wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz do 
ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ułatwienie 

procedur administracyjnych w zatrudnianiu cudzoziemców.
Na polskim rynku pracy brakuje pracowników. Uzupełnieniem tego deficytu w chwili obecnej stali się 

pracownicy z zagranicy, szczególnie z Europy Wschodniej. Pozytywy zatrudniania pracowników z Europy 
Wschodniej doceniają państwa Europy Zachodniej. Polska gospodarka niewątpliwie korzysta na uzupełnieniu 
deficytu pracowników, uzupełnianiu przede wszystkim pracownikami z Ukrainy. Obecnie istnieje duża potrzeba 
ułatwienia procedur administracyjnych w zatrudnianiu cudzoziemców nie tylko ze względu na skrócenie drogi 
biurokratycznej, ale także na potrzebę zatrudniania nowych pracowników. 

W związku z tym zasadna jest nowelizacja ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, szczególnie w zakresie 
usprawnienia procedur biurokratycznych, a także wydłużenie okresu zatrudnienia w wydawanych zezwoleniach 
do 24 miesięcy, a w przypadku zawodów deficytowych – do 36 miesięcy. Jednocześnie usprawnieniem byłaby 
możliwość przedłużenia okresu zatrudnienia na wniosek pracodawcy bez wznawiania procedury administra-
cyjnej. 

Dużym problemem są także przepisy dotyczące zatrudnienia kadr medycznych i nostryfikacja dyplomów 
osób z Ukrainy. Należy również zwrócić uwagę na brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej dla obco-
krajowców.

W związku z powyższym jestem przekonany, że uproszczenie procedur zatrudnienia obcokrajowców jest 
niezbędne przed otwarciem dla nich zachodnich rynków pracy. Opisane zmiany umożliwią przyspieszenie 
rozpatrywania wniosków oraz obniżą poziom braków kadrowych w wielu polskich zakładach pracy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu mobilizację 

inspektoratów ochrony środowiska w sprawie egzekwowania ustawy antysmogowej.
W chwili obecnej istnieje duży problem z egzekwowaniem ustawy antysmogowej na poziomie samorzą-

dów lokalnych. Ustawa ta weszła w życie 3 lata temu. Niestety karanie gmin za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących czystości powietrza w praktyce nie jest proste. Jednocześnie dodać należy, że kary pieniężne nie 
zniwelują problemu, a jedynie go zaostrzą. Należy podjąć działania edukacyjne, profilaktyczne oraz wprowadzić 
odpowiednie programy wraz z instruktażem ich wdrażania w polskich gminach. Mieszkańcy często niestety 
nie są zainteresowani kwestią czystości powietrza w swoim otoczeniu – działania edukacyjne powinny to 
zmienić. Kolejnym rozwiązaniem mogłoby być nakładanie kar na indywidualnych mieszkańców czy kontrolo-
wanie pieców, jednak nie we wszystkich gminach są jednostki, które mogłyby takie działania realizować. Na 
tę chwilę ok. 70% gmin w Polsce nie ma straży miejskich. Rozwiązaniem mogłyby być również ekopatrole. 
Istnieje realna potrzeba wsparcia ze strony ministerstwa w postaci dofinansowań oraz planów edukacyjnych 
i profilaktycznych w tym zakresie.

W związku z powyższym jestem przekonany, że zaostrzenie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu 
powietrza jest w chwili obecnej w naszym kraju ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Fedorowicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-

datu posła i senatora (DzU z 2018 r. poz. 1799) w związku rozporządzeniami ministra zdrowia, z których część 
weszła w życie od stycznia 2019 r., chciałbym prosić Pana Ministra o wyjaśnienia, gdyż konsekwencje, na które 
zwraca uwagę Rada Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, są poważne. Apeluję o wysłuchanie głosu całego 
środowiska terapeutów i dokładne rozważenie zmian prowadzących do integracji na zasadach tylko i wyłącznie 
jednego nurtu szkoleniowego, na które nie ma zgody wszystkich zainteresowanych.

W załączeniu przekazuję całość korespondencji w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Jerzy Fedorowicz



201
75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 75. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy gminy Siemiątkowo. Moi rozmówcy wskazują 
na rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”, 
które ich zdaniem dyskryminuje mieszkańców 2 miejscowości: Budy Koziebrodzkie i Budy Osieckie Stare. 
Rozporządzenie wprowadza dla tych miejscowości płatność przejściową, co w praktyce oznacza zmniejszenie 
w 2019 r. pomocy finansowej, a w perspektywie po 2020 r. całkowite zaprzestanie płatności. Ta sytuacja jest 
bardzo dolegliwa dla rolników wspomnianych terenów borykających się na co dzień z uzyskaniem plonów na 
glebach V i VI klasy. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe wprowadzenie w ramach działania „Płatności dla 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” jednolitego procentowo 
wsparcia.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W mojej pracy senatorskiej często spotykam się z postulatem wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. 

W praktyce chodzi o to, aby powiązać prawo do przejścia na emeryturę z liczbą przepracowanych lat. W tej 
sytuacji do przejścia na emeryturę w przypadku kobiet uprawniałby 35-letni staż pracy, a w przypadku męż-
czyzn 40-letni. Oczywiście wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jako „normalny” wiek emerytalny 
pozostawałby bez zmian. Taki postulat od wielu lat zgłasza NSZZ „Solidarność”, a także wielu obywateli.

Wydaje się, iż nie jest niemożliwe uczynienie zadość tej prośbie, a jej spełnienie byłoby wyjściem naprzeciw 
wielu osobom, które z różnych względów nie są w stanie pracować w swoich zawodach do momentu osiągnięcia 
60. lub 65. roku życia (dotyczy to np. nauczycieli i pielęgniarek). Warto także pamiętać, że grupa obywateli, 
która potencjalnie mogłaby skorzystać z tego rozwiązania, nie jest w skali całego kraju bardzo liczna.

W związku z tym proszę o informację, czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są lub były 
prowadzone analizy dotyczące możliwości wprowadzenia wymienionego rozwiązania oraz czy istnieją realne 
możliwości wprowadzenia go w najbliższej przyszłości.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do głów-
nego inspektora pracy Wiesława Łyszczka

Są pracodawcy, u których obowiązuje tzw. równoważny system czasu pracy. W ramach tego systemu np. 3 
dni w tygodniu pracownicy pracują 8 godzin, jednego dnia – 9 godzin, a jednego dnia – 7 godzin.

Zgodnie z art. 148 kodeksu pracy „w systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135–138, 
143 i 144, czas pracy:

1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

2) pracownic w ciąży,
3) pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody
– nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany 

w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy”.
Dodatkowo, zgodnie z art. 187 kodeksu pracy, „pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch 

półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma 
prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy 
udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie 
nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa 
na karmienie”.

W świetle przytoczonego przepisu proszę o wyjaśnienie wątpliwości, czy u takiego pracodawcy, w dniu 
w którym ustalony został 9-godzinny wymiar czasu pracy, u pracownicy:

a) posiadającej dziecko karmione piersią, poniżej 4 roku życia lub
b) posiadającej 2 dzieci, w tym 1 karmione piersią, poniżej 4 roku życia, i 1 niekarmione piersią, poniżej 

4 roku życia,
uprawnienia przewidziane w art. 148 pkt 3 oraz art. 187 kodeksu pracy podlegają kumulacji, a w konsekwencji 

pracownica może pracować tylko 7 godzin, wykorzystując godzinną przerwę na karmienie piersią – wliczaną 
do czasu pracy – oraz korzystając z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy przewidzianego w art. 187 
kodeksu pracy, czy też po wykorzystaniu godzinnej przerwy na karmienie piersią pracownicy nie przysługuje 
już prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przewidzianego w art. 148 kodeksu pracy.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie mieszkańcy Mniszewa, Rękowic, Gruszczyna, Chmielewa, Żelaznej, Wilczkowic 

i Grzybowa – gmina Magnuszew, powiat kozienicki – z prośbą o zainteresowanie budzącą wiele obaw koncepcją 
rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinkach Góra Kalwaria – Mniszew i Mniszew – Magnuszew.

Mieszkańcy poinformowali mnie, że koncepcja rozbudowy drogi zakłada podniesienie standardu drogi do 
klasy GP, zwiększenie dopuszczalnej prędkości do 60 i 70 km/h w terenie zabudowanym, likwidację niektó-
rych skrzyżowań, budowę dróg serwisowych, zbiorników retencyjnych i ekranów akustycznych. Wspomniane 
wyżej miejscowości leżą w ciągu drogi krajowej nr 79, rozbudowa tej drogi może podzielić miejscowości na 
pół i mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ograniczenie liczby skrzyżowań, drogi serwisowe i ciągi ekranów akustycznych wymuszą konieczność po-
konywania wielu dodatkowych kilometrów przez uczestników ruchu drogowego pragnących przemieścić się na 
drugą stronę drogi. Gmina Magnuszew jest gminą rolniczą z rozdrobnionymi gospodarstwami, więc w okresie 
intensywnych prac polowych zwiększony jest ruch ciągników i maszyn. Mieszkańcy wyrażają również zanie-
pokojenie planowaną budową w bliskim sąsiedztwie domostw zbiorników retencyjnych, z których woda będzie 
przenikała do gruntu w związku z faktem, że gleby w tym regionie są mocno przepuszczalne. W koncepcji jest 
na przykład aż 7 zbiorników na 4-kilometrowym odcinku w miejscowości Mniszew.

Dodatkowo koncepcja zakłada likwidację parkingów przy kościołach położonych na 2 krańcach miej-
scowości: przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa, 
w miejsce których ma powstać droga serwisowa. Należy wspomnieć, że parking przy kościele św. Rocha został 
zbudowany przy istotnym udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Likwidacja 
parkingów może wymusić konieczność parkowania wzdłuż drogi krajowej, co znacząco negatywnie wpłynie 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Reasumując, uważam, że wątpliwa wydaje się rozbudowa drogi biegnącej wśród zwartej zabudowy mieszka-
niowej poprzez podniesienie jej do klasy GP, ponieważ znacznie utrudni to lokalną komunikację pieszą i kołową. 
Znaczne zwiększenie ruchu drogowego międzymiastowego będzie zaś wymagało w niedługim odstępie czasu 
rozważenia konieczności budowy obwodnicy Mniszewa.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie postulatów zgłoszonych przez 
mieszkańców oraz powtórną analizę planu przebudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – 
Mniszew i Mniszew – Magnuszew.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz

Szanowna Pani Minister!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc pracownicy Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Radomiu działający przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcia 
działań dotyczących utworzenia jednego układu zbiorowego pracy dla jednostek naukowych tworzących Sieć 
Badawczą Łukasiewicz.

Z relacji pracowników wiem, że podejmowali szereg działań, aby doszło do porozumienia i utworzenia 
jednego układu zbiorowego pracy. Członkowie komisji są zdeterminowani i chcą traktowania ich na równi 
z innymi pracownikami instytutu. Placówka od lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze 
budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu 
modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej 
gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Minister o rozważenie postulatu człon-
ków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” o utworzenie jednego układu zbiorowego pracy dla jednostek 
naukowych tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz i poinformowanie mnie o podjętych w tej sprawie decy-
zjach i czynnościach.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski



206
75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 75. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera

Szanowny Panie Marszałku!
Pragnę poruszyć istotny dla mieszkańców miasta i gminy Drzewica problem braku skomunikowania tej 

gminy ze stolicą województwa łódzkiego, a w szczególności braku połączeń kolejowych. Obecnie, z powo-
du remontu linii kolejowej nr 8, jedyne dostępne w Drzewicy połączenie kolejowe jest realizowane na trasie 
Radom – Warszawa. Pomimo faktu, że jest to rozwiązanie czasowe, korzysta z niego duża liczba pasażerów, 
co wskazuje na zainteresowanie mieszkańców transportem kolejowym.

Dobra komunikacja ze stolicą województwa ułatwi mieszkańcom dojazd do pracy, do zlokalizowanych 
w Łodzi urzędów wojewódzkich, szpitali i instytucji. Połączenia na trasie Drzewica – Łódź mogłyby być 
realizowane przez rozwijającą się dynamicznie Łódzką Kolej Aglomeracyjną, która już świadczy usługi pasa-
żerskich przewozów regionalnych w wielu większych miejscowościach województwa łódzkiego. Alternatywą 
jest udzielenie zamówienia na realizowanie połączeń na wymienionej trasie innym przewoźnikom.

Dostęp do połączeń kolejowych ułatwi przemieszczanie się nie tylko mieszkańcom gminy i miasta Drzewica, 
ale i sąsiednich miejscowości, takich jak Poświętne, Opoczno, Odrzywół, Gielniów, Rusinów. Komunikacja 
z ogromną aglomeracją miejską, jaką jest Łódź, będzie prowadzić do szybszego rozwoju społeczno-gospodar-
czego wymienionych gmin.

Istotną informacją przedstawioną mi przez burmistrza gminy i miasta Drzewica jest to, że infrastruktura 
kolejowa, tj. tory prowadzące do stacji kolejowej w Drzewicy, jest w dobrym stanie technicznym, co oznacza, 
że nie ma konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych na remonty.

Zwracam się do Pana Marszałka z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości utworzenia połączeń kole-
jowych na trasie Łódź – Drzewica. Proszę o wszelkie informacje dotyczące podjętych w tej sprawie działań.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielu emerytowanych artystów zmaga się z trudną sytuacją finansową pomimo swych licznych zasług. 

Trudno wskazać konkretne procedury wsparcia tych zasłużonych osób. W związku z tym bardzo proszę 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma możliwości wspierania zasłużonych emery-
towanych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej? Jeśli ma takie możliwości, to 
proszę o wskazanie jakie.

2. W jaki sposób przebiega procedura wnioskowania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie uzyskania emerytury specjalnej dla zasłużonego artysty?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów (DzU 2019 poz. 270). Dokument umożliwia przekształcenie użytkowania 
wieczystego gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne. 

W związku z tym bardzo proszę o wskazanie, czy prowadzone są obecnie prace nad analogicznymi roz-
wiązaniami ustawowymi, ale dla gruntów zabudowanych na cele działalności gospodarczej. Jeśli nie, to jakie 
działania ministerstwo planuje podjąć w tej sprawie?

Bardzo proszę o odpowiedzi na przedstawione pytania

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, do prezes 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marleny Maląg oraz do pełnomocnika 
rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowni Państwo!
W związku ze zmianą przepisów odnoszących się do okresu przechowywania dokumentów od 2019 r. proszę 

o wyjaśnienia dotyczące okresu przechowywania następującej dokumentacji:
– dotyczącej wystawianych kontrahentom informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych INF-U;
– dotyczącej stanu zatrudnienia pracowników, wpływającej na obliczenie kwoty obniżenia wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– dotyczącej przychodu ogółem ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprze-

dającego, wpływającej na obliczenie kwoty obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych;

– dotyczącej przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, 
zrealizowanych na rzecz nabywcy, wpływającej na obliczenie kwoty obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 
Marleny Maląg oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowni Państwo!
Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., podpisana przez prezydenta RP 30 stycznia 2019 r. 

(DzU z 2019 r. poz. 198), została opublikowana w dniu 5 lutego 2019 r. Składka na Fundusz Pracy jest finanso-
wana w całości przez płatnika składek. W 2019 r. wynosi ona 2,3% podstawy jej wymiaru.

Pracodawcy mieli wątpliwość prawną, jak się zachować, skoro ustawa budżetowa określająca składki na FP 
w wysokości 2,3%, opublikowana 5 lutego 2019 r. obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., a pracodawcy, składając 
wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Wn-D wraz z załącznikami INF-D-P, przy 
wypłatach wynagrodzeń w styczniu 2019 r. w kosztach płacy uwzględnili składki na FP w wysokości 2,45%, 
a nie w wysokości 2,3%, ponieważ publikacja ustawy budżetowej nastąpiła 5 lutego 2019 r.

Pojawia się kolejna wątpliwość: czy powstaje obowiązek korekt wniosków Wn-D wraz z załącznikami 
INFD-P przy wypłatach w styczniu 2019 r., gdzie w kosztach płacy uwzględnili składki na FP w wysokości 
2,45%, a nie w wysokości 2,3%?

Ponadto czy jest obowiązek zwrotu do PFRON nadwyżki dofinansowania wraz z odsetkami, jeśli we wnio-
skach Wn-D wraz z załącznikami INF-D-P przy wypłatach wynagrodzeń w styczniu 2019 r. w kosztach płacy 
uwzględnili składki na FP w wysokości 2,45%, a nie w wysokości 2,3%?

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak



211
75. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 marca 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 75. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Marleny Maląg oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze obowiązującą od 2019 r. zmianę przepisów dotyczących okresu przechowywania spra-

wozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat), a także dokumentacji pracowniczej, proszę 
o wyjaśnienia dotyczące okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej:

1. Wniosków Wn-D wraz z załącznikami INF-D-P, a także dokumentacji księgowej dotyczącej pomocy na 
zatrudnienie, tj. list płac osób niepełnosprawnych, składanej do ZUS deklaracji DRA (wraz z załącznikami RCA) 
dotyczącej wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, przelewów bankowych dotyczących opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, przelewów bankowych doty-
czących wypłat wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych, przelewów bankowych dotyczących przekazania 
zaliczki na podatek od wynagrodzeń.

2. Ustalenia stanów zatrudnienia w okresie sprawozdawczym i bieżących stanów zatrudnienia koniecznych 
do wypełnienia wniosków Wn-D.

3. Bilansów i rachunków zysków i strat niezbędnych do ustalenia oceny sytuacji ekonomicznej, a także 
formularzy INF-OO-P składanych do PFRON za każdy miesiąc przy występowaniu o pomoc na zatrudnienie.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do pełnomocnika rządu 
do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Panie Premierze! Panie Ministrze!
Sprawa będąca przedmiotem niniejszego oświadczenia opisana jest w interpelacji, jaką złożył pan prezes 

Władysław Kosiniak-Kamysz w styczniu tego roku do Prezesa Rady Ministrów.
Mając nadzieję, że intensywne prace nad Programem „Dostępność Plus” mogły zmienić warunki, dzięki 

czemu można zrealizować ideę zawartą w tejże interpelacji, pozwalam sobie ponowić prośbę do Pana Premiera 
i Pana Ministra w tej interpelacji zawartą.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Panie Ministrze!
Merytoryczna treść niniejszego oświadczenia zawarta jest w listach kierowanych do mnie i do Pana Ministra 

przez mieszkających w B. w moim okręgu wyborczym państwa J. i L. G.
Listy państwa G. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce jest wiele jednostek sektora publicznego i firm, które pragnęłyby skorzystać z formuły ESCO 

(Energy Service Company). Problemy z poprawnym rozumieniem tej formuły i obawy przed różnymi inter-
pretacjami przepisów ze strony regionalnych izb obrachunkowych powodują, że pomimo możliwości genero-
wania oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną formuła ta jest nieczęsto realizowana. W dłuższej 
perspektywie oprócz oszczędności energii ESCO, przy niewielkich nakładach, przyczynić się może do wzrostu 
efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. W interesie państwa jest więc spopularyzowanie tej 
formuły wśród jednostek sektora publicznego poprzez stworzenie sprzyjających temu, jasnych w interpreta-
cji przepisów dotyczących finansowania tych projektów. Spopularyzowanie formuły ESCO przyczyni się do 
zmniejszenia wydatków na energię elektryczną oraz inwestycje w tym obszarze.

Upowszechnienie formuły ESCO będzie możliwe, jeżeli w jednolity i jasny sposób zinterpretowane zostaną 
przepisy dotyczące wytycznych w sprawie księgowania tego typu inwestycji przez jednostki sektora publicznego 
(w ramach np. środków bieżących).

Potrzebna jest zatem jedna spójna interpretacja dotycząca projektów ESCO, która obowiązywałyby wszyst-
kie regionalne izby obrachunkowe sprawujące nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie spraw finansowych.

Zwracam się z pytaniem do Pana Ministra, czy istnieje możliwość ujednolicenia przez poszczególne regio-
nalne izby obrachunkowe interpretacji przepisów w tym zakresie.

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z prośbą o podjęcie przez Panią działań zmierzających do udzielenia pomocy prawnej i dy-

plomatycznej rodzinie taksówkarza poszkodowanego przez obywateli Niemiec w napadzie, jakiego dokonali 
w lipcu 2018 r.

Według informacji, jakie uzyskałem, polskie instytucje mają problem w podjęciu współpracy ze stroną 
niemiecką w prowadzonym śledztwie. Tymczasem mężczyzna przebywa w prywatnym ośrodku opieki długo-
terminowej, za co każdego miesiąca musi wnosić opłaty.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pracami modernizacyjnymi sieci kolejowej proszę o informację, czy zarządca infrastruktu-

ry kolejowej projektuje perony, które będą ułatwiały wsiadanie do pociągów i wysiadanie z nich na stacjach 
i przystankach osobowych podróżnym z rowerami, rodzicom z wózkami czy osobom poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich.

Proszę o informację, czy samorządy wnioskują o takie udogodnienia. Jak przebiega w tym zakresie współ-
praca z samorządami z województwa zachodniopomorskiego?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Rząd zapowiada działania na rzecz rozwiązania problemów wykluczenia transportowego. Mają być nowe 

pociągi, nowe tory i nowe dworce. Tymczasem mieszkańcy powiatów: starogardzkiego, łobeskiego i świdwiń-
skiego zgłaszają problem w postaci braku postoju pociągów PKP IC na stacjach: Chociwel, Runowo Pomorskie, 
Łobez, Świdwin. Działanie to jest tym bardziej zaskakujące, że mówimy o walce ze smogiem i dbaniu o śro-
dowisko naturalne oraz bezpieczeństwie na drogach. 

Proszę o informację, jakie działania podejmie PKP IC, by miasta liczące po kilkanaście tysięcy mieszkań-
ców miały stałe połączenie kolejowe ze stolicą województwa zachodniopomorskiego oraz z różnymi regionami 
w Polsce. To znacząco poprawi warunki w dostępie m.in. do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Gmina Widuchowa jest położona na trasie DK22 w powiecie gryfińskim. Proszę o informację o działaniach 

podjętych przez ministerstwo i agencje mu podległe w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w tej miej-
scowości.

Wójt gminy Widuchowa, pani Anna Kusy-Kłos, zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznego 
przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej. Na drodze tej jest duży ruch tranzytowy do zakładów prze-
mysłowych w Niemczech. Przez Widuchową przejeżdża dużo samochodów ciężarowych, często przewożących 
ładunki uznawane za niebezpieczne.

Władze gminy Widuchowa informują, że mogą wyasygnować własne środki na współudział w wykonaniu 
prac.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku ze skargą złożoną do mojego biura senatorskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 

okoliczności niedostarczania przesyłek pocztowych, w szczególności listów, w tym poleconych, do siedziby 
firmy (…) znajdującej się przy ul. (…). Skarżący twierdzą, że próby interweniowania w tej kwestii w placówce 
pocztowej pozostają bezskuteczne. Przesyłki dostarczane przez innych operatorów są dostarczane do tej firmy. 
Problem jest poważny, ponieważ za pośrednictwem Poczty Polskiej SA niedostarczane są do firmy faktury 
innych podmiotów.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie samorządowcy, rolnicy oraz przedsiębiorcy w sprawie narastającego problemu w związ-

ku z odbiorem odpadów z folii i sznurka rolniczego (polipropylenowego) wykorzystywanych w rolnictwie.
Zainteresowani zwracają uwagę, że problem związany z odbiorem odpadów z folii i sznurka wykorzysty-

wanego w rolnictwie narasta. Maleje liczba odbiorców, którzy chcieliby te odpady odbierać nawet odpłatnie. 
Wobec powyższego należałoby rozważyć stworzenie miejsc, w których resztki takich opakowań byłyby przyj-
mowane, lub nałożyć na producentów folii i sznurka obowiązek odbierania od rolników powstałych z tych 
produktów odpadów.

Opisana sytuacja utrudnia prowadzenie działalności rolniczej. W trosce o właściwą gospodarkę odpadami, 
popierając stanowisko Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz samorządów z mojego obszaru, proszę 
o podjęcie i przyspieszenie działań legislacyjnych lub innych mogących rozwiązać ten problem.

Czy Pan Minister dostrzega przedstawiony problem?
Czy planuje się wprowadzenie przepisów zobowiązujących dostawców folii i sznurka rolniczego polipropy-

lenowego do odbioru odpadów powstałych z tych produktów?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie pracownicy służby zdrowia w sprawie sytuacji pracowników służb pomocniczych 

w szpitalach. Sprawa poziomu finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju pozostaje tematem żywo intere-
sującym moich wyborców. Na plan pierwszy wysuwa się kwestia szczególnie niskich płac w grupie zawodowej 
pomocniczego personelu szpitalnego. Grupa ta obejmuje sanitariuszy szpitalnych, opiekunów medycznych, 
rejestratorów, pomoc laboratoryjną i apteczną oraz pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości.

Pracownicy z tej grupy zawodowej bardzo często otrzymują najniższe przewidziane prawem uposażenie. 
Tymczasem poziom odpowiedzialności, szczególne warunki wykonywania pracy i rola społeczna pracowników 
tych służb są tego rodzaju, że uzasadnione jest oczekiwanie dla nich większego szacunku. O całokształcie jakości 
ochrony zdrowia stanowią nie tylko kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek, ale i to, czy pacjent ma zapewnioną 
odpowiednią opiekę. Wyższy poziom płac w tej grupie zawodowej bez wątpienia spowodowałby poprawę jako-
ści opieki medycznej i pozytywny dobór kadr w dobie stosunkowo niskiego bezrobocia, zamiast odchodzenia 
z zawodu najlepszych pracowników tych branż.

Proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jaki jest obecnie poziom płac pracowników niższego personelu służby zdrowia?
2. Czy ministerstwo planuje podjęcie innych działań poprawiających sytuację zawodową i podnoszących 

prestiż zawodów obejmujących służby pomocnicze ochrony zdrowia?
3. Kiedy i w jakiej wysokości planowane są podwyżki uposażeń w tej grupie zawodowej?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Proszę Pana Premiera o pochylenie się nad następującym problemem i rozważenie wprowadzenia niezbęd-

nych zmian legislacyjnych w ustawie o ochronie przyrody. Zmiany te powinny umożliwić dyrektorom parków 
narodowych zbywanie nieruchomości należących do Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym na rzecz j.s.t. 
z przeznaczeniem na konkretny cel publiczny.

Aktualny stan powoduje duże utrudnienia przy prowadzeniu procesów budowlano-inwestycyjnych dotyczą-
cych budowy dróg, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych itp. na terenach będących własnością Skarbu 
Państwa, a pozostających w użytkowaniu wieczystym parków narodowych.

Bardzo jaskrawym przykładem takiej sytuacji jest miasto i gmina Bodzentyn, w granicach administracyj-
nych której leży blisko 30% powierzchni Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Bez właściwych regulacji ustawowych trudno na takich „niedostępnych” w świetle prawa terenach planować 
i realizować inwestycje publiczne, wpływające na życie mieszkańców oraz zwiększające dostępność i atrak-
cyjność gospodarczą i turystyczną gminy.

Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Proszę Pana Premiera o pochylenie się nad następującym problemem i rozważenie wprowadzenia niezbędnych 

zmian legislacyjnych w ustawie o ochronie zwierząt. Zmiany te powinny zobligować właścicieli psów i kotów 
do obowiązkowego czipowania zwierząt. Czipowanie zapobiegnie w znacznym stopniu porzucaniu zwierząt, 
co zdecydowanie ograniczy środki finansowe, które obecnie ponoszą samorządy na opiekę nad bezpańskimi 
zwierzętami. Dla niektórych gmin jest to bardzo duże obciążenie finansowe. Z rozmów z samorządami, które 
zgłaszają ten problem, wynika, że są one gotowe w znacznym stopniu partycypować w kosztach czipowania.

Takie regulacje wpłyną również na bardziej humanitarne traktowanie zwierząt w naszym kraju i wzrost 
odpowiedzialności w społeczeństwie.

Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W tym oświadczeniu chciałbym zwrócić uwagę na ciężką sytuację środowiska popegeerowskiego. Za sprawą 

ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa podjęto 
decyzje o likwidacji pegeerów, w których pracowało wielu polskich obywateli. Taka sytuacja była niezwykle 
dotkliwa dla pracowników gospodarstw, którzy znaleźli się w całkowicie nowej rzeczywistości, bez pracy 
i środków do życia.

Tereny popegeerowskie charakteryzują się wysokim poziomem bezrobocia oraz niewielką aktywnością 
społeczną i zawodową mieszkańców, co powinno zwrócić uwagę organów administracji państwowej na koniecz-
ność wprowadzenia stosownych reform mających na celu pomoc dla byłych pracowników pegeerów. W mojej 
ocenie należy wprowadzić nowe przepisy, które poprawią jakość życia obywateli i będą wyraźnym wsparciem 
dla rodzin środowiska popegeerowskiego.

Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych spowodowała duże szkody w strukturze lokalnych społecz-
ności w naszym kraju. Skuteczne wsparcie ze strony państwa i rządu pomogłoby środowisku popegeerowskiego 
dostosować się do istniejącej rzeczywistości oraz złagodzić narastające niezadowolenie społeczne wśród byłych 
pracowników pegeerów. Dlatego uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy 
oraz o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy kierowany przez Pana resort prowadził analizę terenów popegeerowskich pod kątem aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców? Jeśli tak, proszę o upublicznienie raportu z tych badań.

2. Z jakich obecnie programów wsparcia korzystają byli pracownicy pegeerów i ich rodziny? Jeśli to możliwe, 
proszę o upublicznienie raportu oraz o wskazanie ewentualnych nowych programów pomocy.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w ostatnim czasie zgłaszają się mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy 

zwracają moją uwagę na działanie organizacji ekologicznych zmierzające do utworzenia Turnickiego Parku 
Narodowego na terenach Puszczy Karpackiej. Niestety, nie uwzględniając apelów społeczeństwa i przyrodników, 
sporządzono Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017–2026, który zakłada wycięcie ok. 
1,5 miliona m3 karpackiego lasu. W tych latach z Puszczy Karpackiej wyjedzie 36 tysięcy ciężarówek ściętych 
drzew. Takie działania Ministerstwa Środowiska w opinii lubuszan są oceniane negatywnie, ponieważ nie 
sprzyjają one ochronie najcenniejszych obszarów reliktowej puszczy. Obecnie ochronie rezerwatowej podlega 
jedynie 3% projektowanego parku narodowego, choć na terenach Puszczy Karpackiej znajduje się wiele gatunków 
drzew o wymiarach pomnikowych, które wymagają natychmiastowej ochrony. Ponadto w lasach karpackich 
żyje wiele rzadkich gatunków ptaków i zwierząt. O utworzenie Turnickiego Parku Narodowego walczą m.in. 
Międzynarodowa Organizacja Ekologiczna WWF oraz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze.

Puszcza Karpacka to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie możemy podziwiać las, który zachował 
cechy lasu naturalnego. Ze względu na walory przyrodnicze i turystyczne turnickich obszarów leśnych po-
winniśmy zadbać o ich ochronę, tak aby najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej zachować również dla 
przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego proszę o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Środowiska prowadzi dialog z organizacjami ekologicznymi zaangażowanymi w pro-
jekt utworzenia Turnickiego Parku Narodowego? Jeśli tak, proszę o upublicznienie raportu z przedmiotowych 
konsultacji.

2. Czy prowadzony przez Pana resort pracuje nad rozwiązaniem, które pogodzi ochronę Puszczy Karpackiej 
z potrzebami społeczności lokalnej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W niniejszym oświadczeniu chciałbym zwrócić się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z pytaniem, czy możliwe jest zwiększenie środków na program „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską”. Chodzi o przystosowanie portu morskiego w Elblągu do parametrów tworzonego obecnie 
kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Kanał przez mierzeję zwiększy dostępność Zalewu Wiślanego dla jednostek pływających o zanurzeniu 
do ok. 5 m (dotychczasowo jest to 2,2 m). Niestety po wykonaniu tej inwestycji tylko kanał i tor wodny będą 
posiadały taką głębokość. Na polskiej części Zalewu Wiślanego takie głębokości nie występują. Także port 
morski w Elblągu jest obecnie dostępny tylko dla jednostek o zanurzeniu do 2,3 m. Spowoduje to bardzo duże 
ograniczenie w korzystaniu z kanału dla potencjalnych użytkowników tej inwestycji i znacząco zmniejszy 
opłacalność ekonomiczną tego przedsięwzięcia. Taka różnica w dostępności przekłada się na ok. 4-, 6-krotną 
różnicę w ładowności jednostek mogących wpłynąć do portu – z 700 t do 3 tysięcy t, a nawet 4 tysięcy t.

Port morski w Elblągu jest wprawdzie portem komunalnym, ale jego rozwój jest ważnym elementem strategii 
rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce i realizacji konwencji AGN podpisanej przez rząd RP. W tej strategii 
port elbląski jest wymieniony jako 1 z 10 polskich portów, których rozwój jest ważny z perspektywy realizacji 
tejże konwencji.

Z otrzymanych przez moje biuro senatorskie informacji wynika, iż niezbędne jest pogłębienie toru wodnego 
na Zalewie Wiślanym oraz basenów portowych w porcie morskim w Elblągu. Istotne dla powodzenia niniejszego 
przedsięwzięcia jest również powiększenie obrotnicy oraz rozbudowa nabrzeży portowych.

Wyżej wymienione inwestycje wymagają dodatkowych środków finansowych i koordynacji ich wykorzy-
stania wraz z pracami prowadzonymi dotychczas w programie „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską”. Ponieważ niniejsze przedsięwzięcie otrzymało pozytywną opinię przedstawicieli Unii 
Europejskiej, chciałbym dowiedzieć się, czy istnieją możliwości pozyskania na wcześniej wymienione prace 
środków z programów strukturalnych Unii Europejskiej, np. z programu „Infrastruktura i środowisko” na lata 
2014–2020.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Trwające od wielu miesięcy negocjacje między rządem a środowiskami reprezentującymi nauczycieli nie 

przynoszą żadnych rezultatów. Odnoszę wrażenie, że ważniejszy od poszukiwania rozwiązania staje się me-
dialny przekaz, a przedstawiciele rządu podważają argumenty nauczycieli.

Niewątpliwie pracownicy polskich szkół należą do najniżej opłacanych w krajach OECD, a wprowadzenie 
w trakcie trwania negocjacji prospołecznych rozwiązań o wartości 42 miliardów zł i nieujęcie w nich kwestii 
nauczycieli polskich szkół musiało zaskutkować radykalizacją protestu. Rozumiem nauczycieli i popieram ich 
żądania podwyżki wynagrodzeń o 1 tysiąc zł miesięcznie.

Jednocześnie wyrażam zaniepokojenie słowami Pana Premiera wypowiedzianymi 4 marca o tym, że „sa-
morządy często oszczędzają na nauczycielach”. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe i krzywdzące samorządy.

Według Związku Miast Polskich w 2017 r. samorządy dołożyły ze środków własnych ok. 14,8 miliarda zł 
do subwencji oświatowej. W moim okręgu wyborczym (powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski i lidzbar-
ski) samorządy w latach 2017 i 2018 dołożyły do subwencji oświatowej co najmniej 200 milionów zł rocznie, 
kosztem ważnych zadań własnych. Samorządowcy informują, że wzrost subwencji nie pokrywa nawet wzrostu 
płac wprowadzonych decyzją państwa. Taka sytuacja nie może trwać wiecznie. Podważa sens samorządności, 
skoro samorządy muszą finansować decyzje władz centralnych.

Panie Premierze, w związku z powyższym uważam, że zasadne są sugestie związków reprezentujących 
samorządy terytorialne (m.in. Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP), by obowiązek wypłat 
wynagrodzeń nauczycielskich przejął bezpośrednio budżet państwa.

Proszę Pana o refleksję i ustosunkowanie się do niżej przedstawionych problemów i pytań.
1. Czy rząd rozważa przejęcie obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycielskich przez budżet państwa? 

Byłoby to logiczne rozwiązanie, bo przecież to państwo określa zasady płacowe, więc powinno wziąć też na 
siebie odpowiedzialność za ich realizację.

2. Czy rząd dokona rewizji wysokości subwencji i zrekompensuje samorządom poniesione koszty podwyżek 
płac wprowadzonych w 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.? W moim okręgu wyborczym zdarza się, że subwencja 
z trudem pokrywa tylko koszty płac.

3. Czy rząd planuje – w dialogu z samorządami – zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności finansowej pań-
stwa za finansowanie oświaty realizowanej w samorządach, by była pełna jasność, za co finansowo odpowiada 
rząd, a za co samorząd? Samorząd powinien być partnerem dla rządu, a nie tylko wykonawcą jego decyzji.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo opublikowało wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w latach 2021–2027. 

Wartość tych zadań to ok. 25 miliardów zł. Znajduje się wśród nich budowa kanału przez Mierzeję, ale nie ma 
zadania polegającego na przystosowaniu Portu Morskiego w Elblągu do parametrów tegoż kanału. Koszt tego 
przedsięwzięcia szacowany jest na 200 milionów zł, stanowi więc mniej niż 1% wartości wszystkich inwestycji. 
Bez tego 1% budowa kanału nie przysporzy korzyści transportowych wskazywanych dla tej inwestycji, gdyż 
jednostki o zanurzeniu pozwalającym wpłynąć do portu to z reguły barki śródlądowe, które nie pływają po 
morzu, a jednostki morskie posiadają zanurzenie niepozwalające im na wpłynięcie do portu. Ani jedne, ani 
drugie nie skorzystają więc z kanału.

Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że port w Elblągu nie może liczyć na środki z budżetu 
państwa, bo jest portem komunalnym. Przypomnę jednak, że tor wodny w porcie jest jednocześnie częścią rzeki 
Elbląg, której nurt – także w porcie – ma charakter morskich wód śródlądowych i podlega Urzędowi Morskiemu 
w Gdyni. Nie można więc traktować rzeki Elbląg jako własność komunalną. Wręcz przeciwnie, należy uznać, 
że stanowi ona obszar, za który odpowiada państwo.

Proszę zatem o ponowne rozważenie możliwości wydłużenia toru wodnego pogłębianego w ramach budowy 
kanału przez Mierzeję o ok. 3 km i tym samym objęcie tym przedsięwzięciem portu w Elblągu.

Poza tym proszę o taką informację: w związku z tym, że z Urzędu Morskiego w Gdyni docierają już oficjalne 
sygnały, że koszty budowy kanału będą wyższe od zaplanowanych ok. 900 milionów zł i wyniosą prawdopo-
dobnie ok. 1,3 miliarda zł, to czy ministerstwo jest przygotowane na zwiększenie środków na budowę kanału 
przez Mierzeję?

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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