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Porządek obrad

79. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24 i 28 maja 2019 r.

 1. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 2. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 3. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji 
rządowej.

 4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

 5. Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

 6. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji  
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

 8. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego.

 9. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze.

 10. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 11. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
łami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym.

 12. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

 13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 14. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 
w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.

 15. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Ministerstwo Infrastruktury  ‒ sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  ‒ sekretarz stanu Artur Soboń

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  ‒ podsekretarz stanu Marek Niedużak  
 ‒ podsekretarz stanu Marcin Ociepa

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Paweł Majewski

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ minister Zbigniew Ziobro 
 ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

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





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Kar-
czewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryński 
i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-

tora Rafała Ambrozika i pana senatora Jerzego Wcisłę 
oraz senatora Aleksandra Szweda. Listę mówców 
prowadzić będzie pan senator Rafał Ambrozik.

Proszę senatorów sekretarzy… A, już siedzą, więc 
już nie proszę.

Panie i Panowie Senatorowie, 15 maja 2019 r. 
zmarł Jan Cimanowski, senator IV kadencji, prze-
wodniczący Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, 
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci senatora Jana Cimanowskiego.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym pierw-

szym posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo pocztowe, do ustawy o zmianie 
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, do 
ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka, do usta-
wy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
niektórych innych ustaw oraz do ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Informuję państwa, że protokół siedemdziesiątego 
szóstego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, jest przygotowany do udostępnienia sena-

torom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi  
do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na ko-
lejnym posiedzeniu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich. W projek-
cie porządku obrad, który został państwu wysłany, 
znajdowały się punkty: ustawa o zmianie ustawy  
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – był 
to punkt drugi; ustawa o zmianie ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz usta-
wy – Prawo bankowe – był to punkt szósty; ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – był 
to punkt ósmy; ustawa o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mate-
riałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyro-
bami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym – był to punkt jedenasty; ustawa o zmia-
nie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz 
niektórych innych ustaw – był to punkt dwunasty; 
zmiany w składzie komisji senackich – był to punkt 
piętnasty. Nie zostały przygotowane sprawozdania 
komisji senackich w tych sprawach, dlatego też punk-
ty te nie zostały uwzględnione w projekcie porządku 
obrad do zatwierdzenia przez Senat. Po przygotowa-
niu sprawozdań porządek obrad zostanie uzupełniony 
o te punkty.

Informuję, że trwa przygotowanie druku senac-
kiego do punktu: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw.

Państwo Senatorowie, proponuję rozpatrzenie 
punktów od pierwszego do siódmego oraz punktu 
dziewiątego, pomimo że druki zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony 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 
punktu pierwszego, tj. ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach  

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)



6
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski)

administracji rządowej – i rozpatrzenie go jako punk-
tu trzeciego.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Punkt piąty.)
(Senator Jan Rulewski: Punkt piąty.)
(Głos z sali: Pan przeczytał, Panie Marszałku,  

że to punkt pierwszy, a to jest punkt piąty.)
Proponuję… To ja przeczytam jeszcze raz, bo 

gdzieś się pomyliłem.
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-

tu piątego, tj. ustawy o zmianie ustawy o Polskiej 
Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach admi-
nistracji rządowej – i rozpatrzenie go jako punktu 
trzeciego.

Ja pomyliłem się i przeczytałem: punktu pierw-
szego. Chodzi o punkt piąty, a to jest punkt dotyczący 
ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu trzeciego.

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

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

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

(Senator Jan Dobrzyński: Nie ma…)
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Senator 

Rulewski.)
Jest.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę złożyć  

2 propozycje uzupełnienia porządku tego posiedzenia 
Senatu.

Pierwsza propozycja wynika z faktu pracy Senatu, 
zwłaszcza 2 komisji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
które rozpatrzyły petycję, potem nadały jej formułę 
prawną i już w marcu przedstawiły sprawozdanie. 
Temat tej petycji zawarty jest chyba w druku nr 775 S. 
Krótko mówiąc, rzecz dotyczy zaprzestania aliena-
cji rodzicielskiej, czyli przyznania rodzicom, obojgu 
rodzicom praw do naprzemiennego wychowywania. 
Jest to petycja, która budzi żywe zainteresowanie, 
o czym zapewne wszyscy państwo senatorowie się 
dowiedzieli.

I drugi punkt. Proponuję, aby mimo braku spra-
wozdania Wysoka Izba rozpatrzyła apel do Knesetu, 
którego celem jest powtrzymanie antypolskiej, cza-
sem rasistowskiej nagonki na państwo polskie. Pan 
marszałek wprawdzie nie przekazał tego do komisji 
i nie ma sprawozdania, niemniej jednak sytuacja, któ-
ra rodzi się, powstaje wokół Polski w Izraelu – mają 

miejsce już nie tylko pomówienia, czyli opisy, ale 
dochodzi do ekscesów fizycznych wobec przedstawi-
ciela polskiego państwa – wymaga, abyśmy my jako 
parlament, a nie tylko rząd, choć on też to robi, podjęli 
działania w stosunku do swoich kolegów w Knesecie. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator wniósł 2 propozycje: uzupełnienia 

porządku obrad o kodeks rodzinny, sprawa dotyczy 
pieczy zastępczej… Tak to rozumiem.

(Senator Jan Dobrzyński: To mądre, Janku, to 
mądre.)

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Pan to opisał, ale nie powiedział, która to ustawa. 

Kodeks rodzinny…
(Senator Jan Rulewski: To jest druk senacki, nasza 

inicjatywa.)
Tak jest. A który numer?
(Senator Jan Rulewski: Druk nr 775 S.)
(Głos z sali: 775. Tak?)
(Senator Jan Rulewski: Chyba tak.)
Ale my to musimy wiedzieć, Panie Senatorze. Czy 

pan senator będzie uprzejmy zgłosić ten wniosek po 
dokładnym zapoznaniu się z drukiem, tak żebyśmy 
wszyscy wiedzieli, nad czym głosujemy?

(Senator Jan Rulewski: Jest…)
Który? Zgłaszając wniosek formalny… Prosiłbym 

bardzo o staranniejsze przygotowanie się do zgłasza-
nia wniosku, żebyśmy wszyscy wiedzieli, nad czym 
głosujemy…

(Senator Jan Rulewski: Przyjmuję pańską uwagę.)
…a nie tylko pan senator zgłaszający wniosek. 

Który to druk, o jakim numerze? Wiemy to?
(Głos z sali: 776 S.)
Tak. A drugi? No nie mogę tego poddać pod głoso-

wanie, bo nie ma druku, ale poddam, Panie Senatorze. 
Będziemy osobno głosowali. Nie ma drugiego druku, 
dotyczącego Knesetu.

(Senator Jan Rulewski: Ale datę znam.)
Dobrze. Będziemy głosowali nad wnioskiem pana 

senatora Rulewskiego o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu ustawy dotyczącej zmiany kodeksu ro-
dzinnego i ustawy o pieczy zastępczej. Druk nr 776 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nie możemy głosować w sprawie 

Knesetu. Nie ma druku.)
Jest druk.
(Głos z sali: Jest druk podstawowy, ale nie ma 

druku „S”.)
Nie ma tego druku?
(Głos z sali: Ja mówię o pierwszym czytaniu.)
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(marszałek S. Karczewski) Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 
siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję, że po przygotowaniu druku senackiego 
dotyczącego sprawozdania komisji do ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw punkt ten zostanie wprowadzony do porządku 
jako punkt czwarty.

O godzinie 12:00 zostanie ogłoszona godzinna 
przerwa w obradach. Po wznowieniu obrad o godzi-
nie 13.00 porządek zostanie uzupełniony o ten punkt. 
Będzie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o ten 
punkt.

W dniu dzisiejszym rozpatrzymy punkty pierw-
szy, drugi i trzeci oraz ten, o który zostanie uzu-
pełniony porządek, ten, o którym mówiłem, czyli 
czwarty. Głosowania w tych sprawach zostaną prze-
prowadzone dzisiaj.

Pozostałe punkty zostaną rozpatrzone w dniach 
28 i 29 maja br., we wtorek i środę. We wtorek ob-
rady rozpoczniemy o godzinie 11.00, czyli będzie 
ogłoszona przerwa w posiedzeniu do godziny 11.00 
we wtorek.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1186, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1186 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
pana senatora Konstantego Radziwiłła, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Zdrowia, która obradowała nad 

tą ustawą w dniu 16 maja, mam zaszczyt przedstawić 
państwu ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Geneza tej ustawy jest krótka. Kilka tygodni temu 
podjęliśmy decyzję o zaakceptowaniu ustawy zmie-
niającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
i to jest w zasadzie, można powiedzieć, zmiana zmie-
niająca tamtą zmianę – to tak mówiąc w dość dużym 
uproszczeniu.

W zmianie, która była elementem nowelizacji 
sprzed kilku tygodni, zaproponowano m.in. dodat-
kowe przepisy karne nakładane na lekarzy, a także 
inne osoby wystawiające recepty, w tym felczerów 

Właśnie dlatego ja muszę… Nie możemy głoso-
wać. Panie Senatorze, nie możemy głosować. Muszą 
być druki. No nie możemy. Będą druki, będziemy 
mogli głosować.

(Senator Jan Rulewski: Sprawozdanie…)
W regulaminie… Panie Senatorze, informuję 

pana senatora, że w każdej chwili może pan wystą-
pić z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad. Ja za 
chwileczkę przeczytam, w którym momencie będzie 
pan mógł to zrobić. Prosiłbym pana o wycofanie tych 
2 wniosków i zgłoszenie…

(Głos z sali: Ale w sprawie tego kodeksu możemy…)
To ja poddaję to teraz pod głosowanie.
(Głos z sali: Tak. Mówię o następnym...)
Ale pani mi powiedziała, żebym nie poddawał 

pod głosowanie tego wniosku, który poddaję pod 
głosowanie.

(Głos z sali: Nie.)
No dobrze. Pani sobie później odsłucha nagranie.
Proszę państwa, nad pierwszym wnioskiem mo-

żemy głosować, nad drugim nie głosujemy.
Panie Senatorze, będziemy głosować nad pierw-

szym wnioskiem.
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, uściślijmy jeszcze, o co chodzi 

we wniosku. Proszę, żeby też pani słuchała. Dobrze?
Pan senator Rulewski wniósł o to, aby rozszerzyć 

porządek obecnego posiedzenia o ustawę dotyczącą 
zmiany kodeksu rodzinnego i ustawy o pieczy zastęp-
czej. Druk nr 776 S. Ja jestem przeciwny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Wesołość na sali)
No, ktoś musi być przeciwny wnioskowi.
(Głos z sali: Nie działa…)
Nie działa. Proszę państwa, bardzo proszę o re-

asumpcję głosowania. Tamto głosowanie wycofujemy 
i proszę o ponowne głosowanie.

Ja jeszcze raz powiem, nad czym głosujemy. 
Zostałem wprowadzony w błąd. Proszę państwa, 
pan senator Rulewski złożył wniosek o poszerzenie 
porządku obrad. Chodzi o druk nr 776 S, o kodeks 
rodzinny, pieczę zastępczą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 18 było za, 51 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wniosek formalny pana senatora został odrzucony.
Czy w sprawie porządku obrad są jeszcze jakieś 

wnioski, propozycje? Nie ma.

79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

oraz niektórych innych ustaw
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(senator sprawozdawca K. Radziwiłł) ce są dotychczasowe przepisy, ale wydaje się, że to 
jest kompromisowe rozwiązanie. W znacznej mierze 
wychodzi ono naprzeciw oczekiwaniu środowiska 
lekarskiego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpie-
czeństwa finansów publicznych i pacjentów, którzy 
w tym przecież są najważniejsi.

Komisja krótko dyskutowała na temat tej ustawy 
i po analizie zdecydowała się ją poprzeć i zapropono-
wać Izbie jej przyjęcie bez poprawek, o co wnoszę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie panu mini-

strowi? Pan senator Czarnobaj.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie konkretne pytanie: 

a co z perspektywy pacjenta zmieni ta nowelizacja? 
Czy ona wnosi jakąś zmianę, czy nie wnosi? Tak dla 
jasności. Chciałbym, żeby pan senator wypowiedział 
się na ten temat.

Marszałek Stanisław Karczewski:
I pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan senator, że śro-

dowisko lekarskie chciałoby, żeby nie było tych kar. 
Czy była jakaś formalna opinia przedstawiana pod-
czas posiedzenia komisji? Ja przepraszam, że pytam 
jako członek komisji, ale byłem w delegacji. Czy była 
przedstawiana formalna opinia środowisk lekarskich 
dotycząca proponowanych zmian?

I drugie pytanie, dotyczące wypowiedzi pana mi-
nistra o tym, że będą karani ci, którzy często tego do-
konują, a ci, którzy rzadziej, nie. Czy mógłby pan do-
określić, co to znaczy „często”? Czy chodzi o kwotę, 
czy o to, ile razy? Jeśli mógłby pan to doprecyzować…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

i pielęgniarki. Przepisy te według opinii wielu eksper-
tów były zbyt represyjne i można było je odbierać jako 
takie podwójne karanie. To jest pewne uproszczenie, 
nie będę wchodził w szczegóły, ale podczas rozmowy 
na temat tamtej ustawy, która z innych względów, 
ze względu na inne przepisy musiała jak najszybciej 
wejść w życie – tam chodziło o możliwość, krótko 
mówiąc, skierowania dodatkowych środków do szpi-
tali – zdecydowaliśmy się na tamtym posiedzeniu 
zaakceptować tamtą ustawę, przyjąć ją bez popra-
wek. Ona już weszła w życie, została w międzyczasie 
podpisana przez pana prezydenta i weszła w życie. 
Ale umówiliśmy się wówczas – konkretnie ja, można 
powiedzieć, zadeklarowałem taką inicjatywę – żeby 
pomóc w szybkim naprawieniu tego, bo w zasadzie 
wszyscy, łącznie z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia, się zgadzali, że te przepisy idą za daleko. 
I to jest owoc tej właśnie pracy, krótka korekta, można 
powiedzieć.

Korekta ma charakter, można powiedzieć, kom-
promisowy. To nie jest tak, że wycofujemy się z tych 
przepisów karnych, bo został przepis, który jest istotą 
całej sprawy. Otóż został przepis pozwalający nakła-
dać kary na lekarzy, którzy popełniają błędy podczas 
wystawiania recept, w sytuacji, kiedy nie prowadzą 
oni dokumentacji medycznej bądź też kiedy ta doku-
mentacja jest prowadzona niezgodnie z przepisami. 
Można powiedzieć, znowu uproszczając tę sprawę, 
że oznacza to po prostu zachowanie przepisu, który 
w ogóle pozwala zastanawiać się nad tym, czy recepta 
została wypisana zgodnie z zasadami. Bo jeśli nie ma 
dokumentacji albo jest ona tak nieczytelna, że nie 
można ustalić, w jakich okolicznościach i dlaczego 
recepta została wystawiona, to nie można również 
zastanawiać się, czy lekarz miał rację, czy też nie 
miał racji, gdyż po prosu nie ma punktu odniesienia. 
I dlatego ten przepis pozostał.

Ale wprowadzono również dodatkowe zabezpie-
czenie. Chodzi o to, żeby karać nie tych, którzy raz 
na jakiś czas się pomylą. Bo nie chodzi o to, żeby 
straszyć lekarzy tak, żeby w ogóle nie decydowali się 
na wystawianie recept refundowanych i szli w takie 
leki, które refundacji nie mają. Dlatego w ustawie 
zaproponowano, że taką karę będzie się nakładać 
tylko wtedy, gdy w wyniku obliczeń okaże się, że 
przekracza ona 500 zł. Te mniejsze kary w ogóle nie 
będą jakby nakładane, nie będzie się wymagać prowa-
dzenia takich spraw. Chodzi po prostu o to, że ten, kto 
się myli, będzie miał, nazwijmy to, taką ulgową tary-
fę, a tego, kto się myli dziwnie jakoś bardzo często, 
będziemy ścigać. I to jest właściwie istota tej ustawy. 

Wprawdzie środowisko lekarskie chciałoby pójść 
jeszcze dalej i odejść w ogóle od tego rodzaju kar, 
które są tutaj nakładane, mówiąc, że wystarczają-
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(senator K. Radziwiłł) A zatem można powiedzieć tak: my musimy bro-
nić z jednej strony poprawności całego tego proce-
su… Jest rzeczą oczywistą, że dokumentacja me-
dyczna służy nie tylko do kontroli przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, ale służy także jako narzędzie 
poprawy czy zabezpieczenia jakości świadczeń zdro-
wotnych, no bo to jest kwestia pamięci tego lekarza 
i następnych lekarzy. Oczywiste jest, że czasem do tej 
dokumentacji trzeba sięgnąć, nie tylko w sprawach 
odpowiedzialności takiej czy innej. Ale z drugiej 
strony też chodzi o to, żeby ten proces, dość skom-
plikowany, nie paraliżował lekarzy właśnie w taki 
sposób. Są takie sytuacje – bardzo wiele jest takich 
sytuacji – że lekarz zamiast leku refundowanego 
związanego z tymi konsekwencjami mógłby sięgać 
po jakiś, powiedzmy… nie tyle odpowiednik, bo tu 
nie mówimy o dokładnych odpowiednikach, ale po 
lek podobnie działający, który jest poza listą. I wów-
czas w ogóle nie narażałby się na żadne sankcje. 
Chodzi o to, żeby zabezpieczyć z jednej strony fi-
nanse publiczne w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
a z drugiej strony nie posuwać się tak daleko, żeby  
to lekarzy paraliżowało w ich decyzjach. W tym 
sensie odpowiedź brzmi: tak, to rozwiązanie służy 
pacjentom. Ono nie tylko właśnie zmniejsza trochę 
nacisk na karanie lekarzy, ale również, poprzez to 
właśnie, pośrednio służy pacjentom – nie mam co 
do tego żadnej wątpliwości.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Czarnobaja, to 
był na posiedzeniu komisji przedstawiciel Naczelnej 
Izby Lekarskiej – to był radca prawny. Zresztą jeżeli 
już pan tak dopytuje, czy został wysłuchany, to trzeba 
powiedzieć, że pan mecenas spóźnił się na posiedze-
nie. Mimo że to był pierwszy punkt, został… Ale 
wyjaśniam, żeby było jasne, że mimo to, że ta usta-
wa już została omówiona, to ponieważ pan mecenas 
się spóźnił, wróciliśmy do pierwszego punktu, żeby 
oddać mu głos. I powiedział, tak w skrócie, to, co ja 
już powiedziałem, tzn. że środowisko lekarskie ocze-
kiwałoby całkowitego wycofania się z karania, w tym 
także właśnie w tych okolicznościach, w których nie 
ma dokumentacji, a recepta się pojawia, albo doku-
mentacja prowadzona jest niezgodnie z przepisami. 
Zwracam uwagę, że jeżeli dokumentacja jest prowa-
dzona niezgodnie z przepisami, to może to oznaczać, 
że np. nie ma w dokumentacji rozpoznania. A jeśli nie 
ma rozpoznania albo opisu stanu pacjenta, to wówczas 
pojawia się recepta i nie można skontrolować zasad-
ności jej wystawienia. Prawda? I dlatego jednak po 
krótkiej dyskusji uznaliśmy, że tak daleko idące, po-
wiedziałbym, poluzowanie tego nie byłoby właściwe, 
i komisja zdecydowała, jak zdecydowała. 

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to w zasadzie ja 
już na nie odpowiedziałem, bo tą granicą tego, co 
uważamy za pomyłkę, jest po prostu ta kwota, kwo-
ta 500 zł. Jeżeli kara wyliczona na podstawie tego  

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, pana senatora 
Jackowskiego, to można powiedzieć tak: ustawa bez-
pośrednio pacjentów nie dotyczy, ale pośrednio zde-
cydowanie tak. Dlatego że tutaj mamy do czynienia 
z taką sytuacją, w której proces refundacji jest pro-
cesem dość skomplikowanym, w przypadku niektó-
rych chorób refundacja ma wyższy poziom, w przy-
padku innych ‒ niższy, nawet wtedy, kiedy dotyczy  
to jednego leku. Krótko mówiąc: lekarz, wystawia-
jąc receptę, musi wiedzieć i odpowiednio zaznaczyć  
to na recepcie, szczególnie wtedy, kiedy robi to ręcz-
nie, bo w przypadku kiedy wystawia receptę na kom-
puterze, to na ogół są narzędzia pomocowe, które go 
w tym wspierają. Ale kiedy robi to ręcznie ‒ a ciągle 
jest spora grupa takich lekarzy ‒ to musi zdecydować 
i odnotować na recepcie poziom refundacji. No i je-
śli chodzi o sam proces wystawiania recepty na taki 
czy inny lek, można się zastanawiać, dlaczego ten, 
a nie inny lek został zalecony pacjentowi i właśnie 
ten poziom refundacji. Oczywiście są możliwe po-
myłki. W tej chwili są prowadzone w Ministerstwie 
Zdrowia prace nad uproszczeniem tego systemu. 
Dzięki recepcie elektronicznej prawdopodobnie bę-
dzie można w znacznej mierze, jeśli nie całkowicie, 
odejść od zasady udziału lekarza w procesie zaznacza-
nia, czy w ogóle refundacja się należy i ewentualnie 
jaki poziom tej refundacji się należy, ale to jest kwe-
stia przyszłości. Dzisiaj, niestety, w związku z tym,  
że ten proces jest dość skomplikowany, istnieje po pro-
stu pewne prawdopodobieństwo, mniejsze lub więk-
sze, że lekarz zaznaczy to źle. No i wtedy jest pytanie, 
czy on się tylko pomylił. Oczywiście jeżeli w wyniku 
pomyłek miałby być karany, i to poważnymi kwotami 
pieniędzy… Bo co do zasady w ogóle ten proces kara-
nia odbywa się jakby na 2 poziomach. Po pierwsze, jeśli 
recepta została wystawiona niezgodnie z przepisami, 
to wówczas lekarz jest zobowiązany do zwrotu nie-
należnie naliczonej refundacji. To w zasadzie nie jest 
kara, tylko, można powiedzieć, zwrot pieniędzy. A po 
drugie ‒ i ta ustawa tym się zajmuje ‒ jest jeszcze kwe-
stia ukarania lekarza za to, że postępuje niewłaściwie. 
I można powiedzieć, że ta decyzja, żeby ograniczyć 
karanie lekarza za takie czy inne przewinienie, co zo-
stało wprowadzone właśnie kilka tygodni temu, jakby 
zmierza ‒ z jednoczesnym zabezpieczeniem, że małe 
kwoty, w przypadku których uznajemy jakby a priori, 
że to są pomyłki, że nic więcej się za tym nie kryje, 
nie będą, nazwijmy to, takim straszakiem na lekarzy… 
Dlaczego to ma wpływ na pacjentów? Ano dlatego,  
że niestety część lekarzy, uznając, że ten proces mógłby 
być dla nich niebezpieczny… Jak nie są pewni, jak 
wystawić receptę, wycofują się i np. sięgają po takie 
leki, które są w ogóle poza listą leków refundowanych. 
I oczywiście to jest niekorzystne dla pacjentów.
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(senator K. Radziwiłł) Ale tutaj mówimy o sytuacji, w której lekarz sięga 
po lek, który jest, no, można powiedzieć, stosowany 
w tej samej chorobie, w podobnych okolicznościach, 
nie jest dokładnym odpowiednikiem, ale w jakimś 
sensie inną drogą prowadzi do tego samego celu. To 
są kwestie, które, no, nie do końca można regulować 
z góry. Prawda? Dlatego że to jest kwestia aktualnej 
wiedzy medycznej, do której lekarz zobowiązany jest 
odnosić swoje decyzje. I trzeba by wykazać lekarzo-
wi, że wystawiając receptę na taki lek nierefundowa-
ny, popełnił na przykład jakąś… odszedł od aktualnej 
wiedzy medycznej. Myślę, że to byłoby dosyć trudne.

Ale zwracam uwagę na to, że pośrednio – już 
o tym wspominałem – informatyzacja idzie przede 
wszystkim w tym kierunku… Mogę to powiedzieć 
również z własnego doświadczenia, jako lekarz ro-
dzinny, który od 2011 r. wystawia recepty wyłącznie 
za pomocą komputera. Nie mówię o elektronicznych 
receptach, które, że tak powiem, trafiają do apteki 
poprzez przestrzeń wirtualną, ale po prostu wystawia-
nych za pomocą tzw. programu gabinetowego. Z re-
guły wszystkie programy tego typu zawierają pomoc 
dla lekarza, jeżeli chodzi o poziom refundacji w danej 
chorobie. Tak że tutaj jest… Można powiedzieć tak: 
im więcej informatyzacji w gabinetach lekarskich, 
tam, gdzie są wystawiane recepty – a idziemy zde-
cydowanie w tym kierunku – tym łatwiejszy jest pro-
ces wystawienia recepty, jeśli chodzi o refundację.  
Tak że moim zdaniem… No, ale, tak jak powie-
działem, są w przygotowaniu przepisy dotyczące 
recept elektronicznych. I niewykluczone, że niedłu-
go w ogóle będzie można odejść od nakładania na 
lekarza wspomnianego obowiązku. No, wówczas ten 
argument w ogóle zniknie. Oczywiście to, o czym tu 
mowa, to nie jest jedyny powód, dla którego lekarz 
może sięgać po lek spoza listy leków refundowanych.

A jeżeli chodzi, Panie Marszałku, o…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Opinię.)
…opinię Naczelnej Izby Lekarskiej, to ja nie je-

stem pewien, jak to było z korespondencją…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem.)
…kierowaną do Senatu, ale z całą pewnością my, 

senatorowie, a przynajmniej senatorowie Komisji 
Zdrowia, byliśmy informowani różnymi drogami 
o tym, że Naczelna Izba Lekarska jest niezadowolona 
ze wspomnianego przepisu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pytanie zadaje pan senator Golba. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy proce-

dowana ustawa rzeczywiście wyeliminuje wypisy-
wanie niejednokrotnie drogich lekarstw, kiedy le-

znalezionego błędu jest poniżej 500 zł, to jej po prostu 
nie wymagamy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
jeszcze…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
500 zł mniej…
(Senator Leszek Czarnobaj: 500 plus, tak?)
Minus.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Minus. Zdecydo-

wanie, Panie Marszałku, to jest 500 minus.)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Sena-

torze, do tego, co pan powiedział, jeśli można…
(Głosy z sali: Mikrofon…)
Mam włączony.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Teraz słychać.)
Teraz tak.
Panie Ministrze, chodzi mi o kwestię, o którą py-

tał pan senator Jackowski. Pan pokazał tutaj pewien 
mechanizm, który może być uruchamiany jako me-
chanizm niekorzystny dla pacjenta. 

Czy oprócz wiedzy, że to może być uruchamiane, 
mamy lub zamierzamy uruchomić jakieś elementy 
chroniące przed taką interpretacją, że przepisuje się re-
ceptę, która jest poza refundacją, żeby nie narażać się 
na koszty? Czy jesteśmy bezbronni w tym zakresie?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ja jeszcze uzupełnię pytanie pana senatora, bo pan 

senator pytał, czy opinia Naczelnej Izby Lekarskiej 
była sporządzona pisemnie, czy tylko była wyrażona 
ustnie przez radcę prawnego.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jeżeli chodzi 

o tę pierwszą sprawę, dość skomplikowaną, no to nie 
ma oczywiście prostego mechanizmu, za pomocą któ-
rego można by dyktować, po jaki lek lekarz powinien 
sięgnąć. Bo tutaj, powtarzam jeszcze raz, nie mówimy 
o odpowiedniku, czyli leku produkowanym pod inną 
nazwą przez inną firmę, ale zawierającym ten sam 
skład, jeśli chodzi o substancje aktywne. Bo tego 
przypadku to, o czym mówimy, w ogóle nie dotyczy. 
Jeżeli lek ma odpowiednik, to, zgodnie z przepisami, 
jeżeli na recepcie został zapisany lek drogi, to w ap-
tece pacjent powinien dostać propozycję ewentualne-
go nabycia tańszego odpowiednika. Chyba że lekarz 
napisze „nie zamieniać”. Ale to są raczej wyjątkowe 
sytuacje, tzn. powinny być wyjątkowe.
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(senator M. Golba) myka się ze standardów, i trzeba w ich przypadku 
poszukiwać jakiegoś leku, który nie jest, nazwijmy 
to, w takim podstawowym pakiecie. Ale wydaje się, 
że można rzeczywiście wyczuwać – na pewno jest 
to również moje doświadczenie – np. w rozmowach 
z pacjentami, chociażby tymi w wieku starszym, 
którzy bardzo często narzekają na to, że zestaw le-
ków, które biorą na stosunkowo, można powiedzieć, 
typowe choroby, takie jak nadciśnienie tętnicze, cu-
krzyca drugiego typu… Chodzi o to, że ci pacjenci 
nie mogą korzystać z dobrodziejstw ustawy 75+, 
czyli leków bezpłatnych dla seniorów, dlatego że 
ich leki nie są właśnie z listy leków refundowanych. 
Na moje oko jest to zbyt częste zjawisko, żeby można 
było je wytłumaczyć tymi nietypowymi sytuacjami.  
To tyle mogę powiedzieć. Ale nie wiem, czy jest 
jakieś narzędzie, poza jednym, które, można powie-
dzieć, moim zdaniem mogłoby już zacząć być używa-
ne… To znaczy wówczas, kiedy ja byłem ministrem, 
wprowadziliśmy taki przepis do ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej, który umożliwiał leka-
rzowi we współpracy z towarzystwami naukowymi 
medycznymi i po zaakceptowaniu przez Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpro-
wadzanie takich rekomendacji w postaci wytycznych  
co do postępowania diagnostycznego i terapeutycz-
nego w określonych sytuacjach klinicznych. Jak do-
tychczas ten przepis jest trochę martwy, bo właściwie 
na razie takie wytyczne nie powstają. Należy jednak 
nadal pamiętać o tym, że takie wytyczne zawsze 
będą tylko wytycznymi, a nie prawem, nie przepi-
sem, który mówiłby: w zapaleniu płuc stosujesz taki 
lek, w chorobie wrzodowej taki lek… itd. Tak nigdy 
nie będzie, bo medycyna ma to do siebie, że jest po 
prostu bardzo dużo zmiennych, które wpływają na 
ostateczną decyzję lekarza.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę już więcej pytań, zatem dziękuję bardzo 

panu senatorowi.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Dziękuję.)
Projekt ten został wniesiony przez rząd. Do pre-

zentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister zdrowia.

Czy przedstawiciel rządu – obecny jest pan mini-
ster Maciej Miłkowski – pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy, czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
A czy są pytania do pana ministra? Są.
Zapraszam pana ministra do mównicy.
Pan senator Czarnobaj zada pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

karz ma w zanadrzu zastępcze lekarstwo, zastępczą 
możliwość, kiedy mógłby wypisać lek dużo, dużo 
tańszy? Spotykamy się niejednokrotnie z tym, że, 
jak widzimy, są takie możliwości, a potem słyszy-
my gdzieś w mediach, w prasie, że to tylko chodzi 
o to, żeby reprezentować daną grupę jakichś tam firm 
farmaceutycznych, które jak gdyby wręcz narzucały 
daną możliwość. Czy ta procedowana ustawa pomoże 
w wyeliminowaniu właśnie takich sytuacji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ustawa w za-

sadzie, można powiedzieć, nie reguluje tego wprost. 
Tak jak już mówiłem, odpowiadając panu senatorowi 
Czarnobajowi, sprawa ma charakter dość delikatny. 
No, bo jeśli lekarz sięga po lek spoza listy leków re-
fundowanych, to zawsze do pewnego stopnia może 
się powoływać na to, że najnowsze doniesienia… To 
są z reguły leki nowe, które, można powiedzieć, na 
listę leków refundowanych jeszcze nie dotarły. One 
zwykle się pojawiają na rynku, są rejestrowane, uży-
wa się ich, no i po jakimś tam lepszym doświadczeniu 
trafiają na listy leków refundowanych, oczywiście po 
złożeniu wniosków i po odpowiedniej procedurze 
akceptacyjnej.

Rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytu-
acją, że producenci tych leków czy właśnie pod-
mioty odpowiedzialne za te leki prowadzą akcje 
promocyjne wśród lekarzy, co do tego nie ma żad-
nych wątpliwości. Na ile to ma wpływ na decyzję 
lekarzy? No, to jest kwestia bardzo trudna. Jest 
w każdym razie trochę przepisów, które zakazują 
takiego bezpośredniego wpływu. Są np. takie prze-
pisy antykorupcyjne dotyczące wizyt przedstawicieli 
medycznych w placówkach medycznych – są one, 
co do zasady, zabronione – a także przepisy odno-
szące się z kolei do strony firm farmaceutycznych, 
dotyczące tzw. kodeksu przejrzystości. To znaczy 
są w tej chwili takie narzędzia, które pokazują, że 
jakiś lekarz współpracuje z przemysłem za pieniądze, 
np. wygłasza wykłady itd. Z reguły znajduje się on 
wówczas na takich publicznie dostępnych stronach 
internetowych, które pokazują, jakie były transfery 
środków finansowych do tego lekarza. To oczywiście 
nie rozwiązuje do końca problemu, o którym pan 
mówi, ale jeszcze raz powtarzam, że nie można też 
pójść za daleko. To znaczy są jednak takie sytuacje, 
że niektórzy pacjenci są w sytuacjach nietypowych, 
chorują w sposób, który, można powiedzieć, wy-
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są w podmiotach leczniczych, podmiotach dużych, 
w szpitalach, u ambulatoryjnych świadczeniodaw-
ców czy w POZ, mają takie elementy wspomagania 
decyzji lekarza. Tam lekarz może sprawdzić, jakie 
leki są w danym wskazaniu, tam jest np. nazwa mię-
dzynarodowa czy różne inne nazwy w przypadku 
danego wskazania, a jednocześnie pojawia mu się 
informacja o płatności. Tak że lekarz może skonsulto-
wać z pacjentem, ile ten pacjent jest w stanie dopłacić. 
Często jest tak, że leki mające to samo wskazanie są 
w różnych grupach limitowych, a niektóre w ogóle 
nie są refundowane. Czasem leki trochę się różnią 
wskazaniami, w znaczącej mierze przeciwwskaza-
niami. I jest to konsultowane z pacjentem. Lekarz ma 
w tych systemach tę informację i może powiedzieć 
pacjentowi, ile ten pacjent dopłaci, może zapytać, czy 
pacjent jest w stanie dopłacić 7 zł, 14 zł czy całko-
wicie odpłatnie nabyć lek z zupełnie z innej grupy, 
nierefundowany lek za, załóżmy, 100 zł. Tak że to jest 
dostępne. Są też bardzo tanie systemy informatyczne 
gabinetowe dla lekarzy działających prywatnie.

Co jeszcze można zrobić? System informatycz-
ny taki centralny dotyczy wystawiania e-recepty. 
W ubiegłym roku została dokonana zmiana, dzięki 
której Narodowy Fundusz Zdrowia może przezna-
czać środki finansowe na uruchomienie systemów 
informatycznych u świadczeniodawcy. Do tej pory 
chodziło o konkretne systemy informatyczne, które 
Narodowy Fundusz Zdrowia tworzy dla świadcze-
niodawców. Takie systemy są wykorzystywane m.in. 
do prowadzenia listy oczekujących w trybie online, 
np. aplikacja Kolejki Centralne, ale jest też aplikacja 
centralna, która działa online, dla pacjentów chorych 
onkologicznie – aplikacja kart DiLO. Można tworzyć 
kolejne systemy i wiele państw w tym kierunku idzie, 
tworząc dla podmiotów leczniczych zwalidowane, 
dobre systemy informatyczne, które posiadają w tle 
wszystkie te pomoce dla lekarza, dotyczące zarzą-
dzania chorobą i zarządzania pacjentem. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Czarnobaj ma następne pytanie. 

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ostatnie krótkie pytanie.
Czy państwo jako ministerstwo lub NFZ dyspo-

nujecie szacunkiem… Celem tej ustawy jest ograni-
czenie niejako niesłusznie wypisywanych refundacji. 
Czy macie państwo szacunek w skali np. roku, pół 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam 2 pytania.
Pierwsze. Przecież niedawno temu była poruszana 

kwestia, którą dzisiaj omawiamy. Cóż takiego się stało, 
że tak powiem… Co było takim impulsem dotyczącym 
tej zmiany, którą dzisiaj zamierzamy wprowadzić? To 
jest pierwsza sprawa. Mówiąc krótko: czy nie można 
było tego przewidzieć w pierwszej debacie parlamen-
tarnej, w czasie której również były zgłaszane wnioski 
o to, żeby właśnie nie iść tą drogą? Wtedy państwo 
broniliście… Co takiego się stało, że odchodzicie od 
tego małymi kroczkami? Uważam, że idzie to w do-
brym kierunku, ale co takiego się wydarzyło?

I drugie pytanie. To, co pan senator sprawozdawca, 
pan minister Radziwiłł mówił, to mnie tutaj intrygu-
je… Czy nie warto by było pójść w kierunku pewnej 
informatyzacji – ta docelowa oczywiście jest okej, 
ale to, jak rozumiem, jeszcze trochę potrwa – bez-
pośrednio gabinetów lekarskich? Jak powiedział pan 
minister, taka bezpośrednia informatyzacja na trochę 
niższym poziomie byłaby dzisiaj pomocą dla tych, 
którzy się mylą. Ja pomijam tych, którzy to robią 
celowo; chodzi o tych, którzy się mylą. No i kwestia 
karania. Czy to nie byłoby takim pośrednim sposo-
bem, jakimś krokiem do tej docelowej dużej infor-
matyzacji, a jednocześnie pomocą dla lekarzy, którzy 
popełniają pomyłki?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski:
Dziękuję państwu za te pytania.
Pierwsze pytanie. Pan senator powiedział… Na 

posiedzeniu Senatu, poprzednim posiedzeniu Senatu 
bardzo wyraźnie wybrzmiało stanowisko Naczelnej 
Izby Lekarskiej, która uważa, że zbyt daleko idzie ry-
gor karania lekarzy. Lekarze uważają, że są podwójnie 
karani. Przede wszystkim, co nie ulega wątpliwości, 
to jest zwrot refundacji dokonanej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a druga rzecz to jest takie dodat-
kowe karanie. Na tym posiedzeniu przedstawiciel 
Naczelnej Izby Lekarskiej… Jednocześnie – pan se-
nator o tym powiedział i senatorowie – Ministerstwo 
Zdrowia zapowiedziało, zadeklarowało, że te przepisy 
zmieni tak, żeby w pewien sposób pójść w stronę 
mniejszego karania. I pojawił się ten drugi zapis, 
który mówi o tych 500 zł, że jeśli suma kar nie prze-
kracza 500 zł, to te należności nie są dochodzone 
i wszystkie sprawy, które na dzień dzisiejszy są rozpa-
trywane, wszystkie te postępowania się umarza i nie 
dochodzi się roszczeń. To jest sytuacja dla lekarzy 
zdecydowanie lepsza.

A jeśli chodzi o ten drugi punkt, to, jak pan se-
nator powiedział… Systemy informatyczne, które 
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79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

(senator L. Czarnobaj) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1183, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1183 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Komisja zebrała się w dniu wczorajszym w celu 

opiniowania ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
Ta ustawa jest odpowiedzią na realnie istniejący i na-
rastający od kilku lat problem, problem polegający 
na tym, że do miejscowości, zwłaszcza do małych 
miejscowości powiatowych, z biegiem lat ustały 
połączenia umożliwiające ludności przemieszcza-
nie się w sposób zorganizowany. Zwykle dotyczy to 
przemieszczania się z małych miejscowości do miast 
powiatowych. W związku z tym, że ten problem… 
Tym problemem tak naprawdę powinien zająć się sa-
morząd lokalny, czyli możliwość przemieszczania się 
powinna być realizowana poprzez dopłaty samorządu 
do istniejących przewozów, ale to niestety nie było re-
alizowane. W związku z tym zajął się tym rząd, czego 
efektem jest proponowana ustawa, która problem ten 
rozwiąże. Ustawa jest kompleksowa, czyli rozwiąże 
ten problem poprzez system dopłat do przewozów do 
danych miejscowości na bardzo konkretnych liniach, 
nad czym nadzór będą prowadzili minister właściwy 
do spraw transportu oraz wojewodowie w poszcze-
gólnych województwach. W ustawie tej przewidziano 
utworzenie funduszu, z którego realizowany będzie 
system dopłat. Przewidziano też sposób, w jaki można 
ubiegać się o dopłaty. Krótko mówiąc, ustawa ma 
charakter kompleksowy.

W trakcie posiedzenia komisji formułowane były 
opinie skrajnie różne: od tych wyrażanych przez se-
natorów opozycji, że ustawa jest całkowicie do od-
rzucenia, że nie rozwiąże problemu, czyli od opinii 
negatywnych o ustawie, po te opinie, które wyrażały 
duże zadowolenie z zaistnienia tej właśnie pomocy, 
bardzo realnej, konkretnej, pozwalającej rozwiązać 
istniejący problem. Bo to jest problem, który nie zo-
stał wymyślony.

Jeden z senatorów przedstawiał problem istniejący 
na terenie województwa opolskiego. Tam z począt-
kiem obecnego roku 5 powiatów otrzymało od prze-
woźnika, który realizował transport publiczny w tych 
powiatach, informację, że od ostatniego dnia czerwca 
transport nie będzie realizowany, czyli dana spółka 
wycofuje się z realizowania transportu publiczne-
go. Oczywiście gdy to jest 5 powiatów w jednym  

roku, miesiąca? Jeżeli ten system zadziała… Jaki jest 
szacunek, jeśli chodzi o ewentualne oszczędności 
dotyczące niesłusznie wypisanych refundacji? Jaka 
jest skala tego zjawiska?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski:
Narodowy Fundusz Zdrowia ciągle przeprowadza 

kontrole, stale. Większość postępowań kończy się 
brakiem kar. Wyjątkiem są sytuacje, które są bardzo 
istotne i które bardzo często kończą się doniesieniami 
do prokuratury, a dotyczą np. kwoty powyżej 1 milio-
na zł. To są wyjątkowe sytuacje w ciągu roku, ale zda-
rzają się u poszczególnych lekarzy, i oczywiście wte-
dy sprawę prowadzą już odpowiednie służby. Jednak 
uważamy, że ta sytuacja – w szczególności abolicja 
kary do 500 zł – doprowadzi do tego, że dla lekarzy 
będzie to zdecydowanie… będą lepiej się czuli. Kary 
będą drobne, jak pan minister powiedział, nie będą 
powodowały żadnych sankcji karnych… Wiadomo, że 
lekarze wypisują bardzo dużo recept, w szczególności 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o to, ile jest wypisanych recept dla 
pacjentów, którzy posiadali uprawnienia, a dostali 
odpłatność 100% z tego powodu, że lekarz albo nie 
wiedział, albo nie chciał przekazać, to takiej infor-
macji do tej pory nie mieliśmy. Od 1 stycznia, dzięki 
zmianie systemów informatycznych i poprzez projekt 
P2, Ministerstwo Zdrowia zbiera informacje z aptek 
dotyczące odpłatności pacjentów w zakresie wszyst-
kich recept, które pacjent realizuje, również nierefun-
dowanych. Nie dokonywaliśmy jeszcze analiz, ale już 
możemy zauważyć, ilu pacjentów ma uprawnienia do 
leku refundowanego, a jednocześnie kupuje taki lek, 
płacąc 100%. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania do pana ministra? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
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 dzisiaj pod 
koniec obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) z tzw. piątki – nie wiem, jak ją nazwać, czy piątką 
Kaczyńskiego, czy piątką premiera – i w związku 
z tym państwo chcecie, żeby została dzisiaj uchwa-
lona. Dlatego pewnie nasze składane wnioski mniej-
szości mają małe szanse na powodzenie. Niemniej 
chciałbym wskazać, co uważamy w tej ustawie za 
niedobre i co należałoby poprawić.

Zacznę od pierwszej sprawy… Ja będę mówił  
o 4 poprawkach mniejszości, a pan senator Zientarski 
o dodatkowych 2, bo jest 6 poprawek.

Pierwsza sprawa to sprawa art. 5. Chciałbym tylko 
zaznaczyć, że ta poprawka została przez nas wycofana 
na posiedzeniu komisji, ale mimo wszystko o niej 
powiem – z tych, które zostały zgłoszone – dlatego  
że wprowadzenie tej poprawki by wszystko skompli-
kowało, a czasowo nie było możliwości, żeby na dzisiaj 
przygotować zmiany ustawowe. Dlaczego? Dlatego, 
że ta poprawka dotyczy montażu finansowego, czyli 
tego, skąd będą pochodziły środki funduszu właśnie 
na ten cel, z jakich źródeł. No i źródła finansowania to 
jest cały problem. Tam jest wymienionych 9 źródeł fi-
nansowania. Myśmy prosili o wykreślenie źródeł 1–4. 
Dlaczego? No, pierwsze źródło to są wpływy z tytułu 
emisji, chodzi o ustawę – Prawo ochrony środowiska. 
Zmniejszamy środki narodowego funduszu ochrony 
środowiska z 85% na 80% i przeznaczamy na drogi. 
My jesteśmy temu przeciwni. Uważamy, że jeżeli cho-
dzi o fundusz ochrony środowiska, to jest tyle zadań 
do realizacji, że pomniejszanie środków narodowego 
funduszu jest bez sensu. I dlatego uważaliśmy, że to 
nie jest dobre źródło. Mógłbym wymieniać następne, 
ale zatrzymam się może na jeszcze jednym. Drugie 
źródło to była opłata zastępcza – 55%. Trzecie źródło 
to była opłata paliwowa – 4% zostanie zabrane. Czyli 
gdzieś zabieramy – bo tam nie będzie tych pieniędzy 
tyle, żeby finansować zadania – a tutaj robimy ten 
montaż.

Ale najbardziej denerwujące było to, że w pkcie 4 
są wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogo-
wym. I tam chodzi o kary, grzywny nakładane przez 
Inspekcję Transportu Drogowego. Mało tego, również 
o prowizję, wynoszącą 12%, od Inspekcji Transportu 
Drogowego.

Wielokrotnie mówiliśmy, jakie są zadania 
Inspekcji Transportu Drogowego i jak jest ona nie-
dofinansowana. Zgłaszaliśmy też wnioski w sprawie 
niedofinansowania inspekcji transportu samochodo-
wego. Na polskich drogach jest fatalnie, jest bardzo 
źle. Tak źle, jak jest w tym roku, nie było nigdy. 
W I kwartale zginęło na polskich drogach 105 osób 
więcej niż w roku ubiegłym. Trzeba bić na alarm w tej 
chwili, a Inspekcja Transportu Drogowego w roku 
2021 ma mieć 600 fotoradarów w Polsce. Włosi mają 
6 tysięcy, Anglicy… Wielka Brytania – 5,5 tysią-
ca, Niemcy – ponad 4 tysiące. Jest tyle zadań, tyle 
by trzeba było nadrobić i zrobić – mówię chociażby 

województwie, to jest to gigantyczny problem. Jeśli 
weźmie się pod uwagę to, że to konkretne wojewódz-
two ma bardzo słabą sieć kolejową, bo istniejące to-
rowiska z biegiem czasu w wolnej Polsce zostały 
zdemontowane, rozebrane, i w praktyce oznacza to 
likwidację jakichkolwiek połączeń, to okazuje się, 
że właśnie fantastyczne narzędzia, jakie zapropono-
wał rząd, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych 
zwłaszcza ludzi, którzy nie mają szczęścia mieszkać 
w metropoliach i wielkich miastach, gdzie co do za-
sady transport ten jest opłacalny finansowo.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że zapisy tej ustawy nie 
dotyczą dopłat do przemieszczania się transportem 
użytku publicznego w miastach, czyli dotyczą zasad-
niczo przemieszczania się – zazwyczaj, jak mówię 
– pomiędzy małymi miejscowościami a miastami 
powiatowymi.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnioski mniejszości są wprost przeciwne do 

tych, o których pan senator przed chwilą powiedział.  
Bo pan powiedział, że ustawa rozwiązuje problem 
w sposób systemowy. Otóż uważamy, że tutaj brakuje 
właśnie tego systemowego podejścia do rozwiązania 
tego problemu, i dlatego są poprawki, dlatego nasza 
opinia co do samego projektu jest negatywna.

Oczywiście ustawa jest słuszna, jeżeli chodzi o in-
tencje. Bo chodzi o to, żeby likwidować białe plamy, 
żeby tych miejscowości bez połączeń było jak naj-
mniej, żeby był dostęp do punktów przesiadkowych, 
do komunikacji w innych miejscach.

Ale dlaczego jest wniosek mniejszości i dlaczego 
uważamy, że ustawa jest źle przygotowana, napręd-
ce przygotowana? Legislator zgłaszał chyba 26 pro-
pozycji poprawek, my zgłaszamy kolejne poprawki. 
Jest jeszcze wiele uwag do tej ustawy, trudno było 
w tym krótkim czasie dokładnie ją przeanalizować, 
ale chodzi o terminy, wojewodę, to, jakie ma czasy na 
publikację itd., bo tych rzeczy tam nie ma. Tak więc 
jest jeszcze dużo uwag, które można by zgłaszać. 
Niemniej czasu jest mało, wiemy, że to jest ustawa 
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(senator sprawozdawca P. Florek) podajemy w wątpliwość… Tzn. jest prośba o skreśle-
nie art. 22. Bo czy ta ustawa w ogóle ma sens, skoro 
z góry wiemy, że trudno będzie te dodatkowe pienią-
dze przeznaczyć na dodatkowe linie? Przecież i tak 
samorząd w końcu będzie musiał do tego dopłacić, bo 
jeżeliby tak nie było, to te linie by nie funkcjonowały.  
Tak że chodzi tu o skreślenie art. 22.

W art. 25 chodzi o skreślenie w pktach 3–6… 
Chodzi tutaj o to, że wojewoda, rozpatrując wniosek, 
ma brać pod uwagę to, że te linie nie funkcjonują od 
3 miesięcy. A więc konsekwentnie: jeżeli nie bierze-
my tego pod uwagę, to i wojewoda nie powinien tego 
wziąć pod uwagę.

Teraz to, o czym już mówiłem, czyli kolejność. 
Jest art. 25 ust. 2 pkt 1. Tu chodzi o kolejność,  
tj. o to, że pierwszeństwo w objęciu dopłatami przy-
znaje się organizatorom w następującej kolejności itd. 
Tutaj chodzi o zamianę, proponujemy, żeby w art. 25 
zamienić kolejność, bo na pierwszym miejscu jest 
wymieniona gmina, potem związek międzygminny, 
potem związek powiatowo-gminny, powiaty, związki 
powiatu, województwa. Oczywiście jeżeli chcemy to 
rozpatrywać z uwagi na pojedyncze przejazdy, nie 
chcemy patrzeć na całą sieć, na punkty przesiadko-
we, na połączenia komunikacyjne w całym powiecie, 
na to, żeby zlikwidować białe punkty, jeżeli chcemy 
kierować się tylko połączeniem miejscowości A z B, 
to oczywiście tylko gminy… Ale jeśliby podejść do 
tego kompleksowo, to pierwszym organem powinien 
być związek powiatowo-gminny. Tu podam przykład 
rozwiązania z mojego podwórka, dotyczącego PKS 
Poznań, gdzie właśnie starosta podjął odpowiednie 
działania, podpisuje umowy z gminami itd. i jako jed-
nostka samorządu terytorialnego wystąpi do wojewo-
dy o te środki. Uda się uratować PKS, który obecnie 
jest w bardzo trudnej sytuacji, idąc właśnie w tym 
kierunku, poprzez to działanie. Pojedyncze działanie, 
w jednej gminie nic by nie zmieniło, kompletnie nie 
poprawiłoby tego typu sytuacji. Następny przykład 
to PKS w Gnieźnie, kolega pewnie może coś na ten 
temat powiedzieć, tam jest podobna sytuacja.

Naszym zdaniem ta ustawa nie rozwiązuje proble-
mu, jest to tylko taka szybka ustawa przeprowadzona 
z uwagi na wybory, która i tak nie przyniesie żadnych 
konkretnych efektów.

Kończąc, powiem o jeszcze jednej poprawce, tj. 
o skreśleniu art. 15. Art. 15 mówi, że organizator, 
któremu została udzielona dopłata, jest obowiązany 
do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
otrzymanych dopłat oraz wydatków objętych dopłatą. 
Tu organizatorem jest oczywiście jednostka samo-
rządu terytorialnego. Na jakiej podstawie ma prowa-
dzić odrębną ewidencję w tym zakresie? Ten wymóg 
oczywiście nie ma uzasadnienia, docelowo mogłoby 
to być skierowane do operatora, bo on dostaje środ-
ki od jednostki samorządu terytorialnego, no i on 

o tych fotoradarach, które powinny być; i to jest za-
danie Inspekcji Transportu Drogowego – a my lekką 
ręką przeznaczamy pieniądze na inne zadania, a i tak, 
i tak te pieniądze moim zdaniem nie zostaną wyko-
rzystane, i za chwilę to uzasadnię, omawiając dalsze 
poprawki. W związku z tym zabieranie pieniędzy ze 
źródeł, w których rzeczywiście ich brakuje… No, nie 
jest to właściwe.

Piąte źródło to budżet państwa – no, tam się 
wszystko mieści, więc tu już nie dyskutujemy – i dal-
sze źródła finansowania. Czyli uważamy, że źródła 
finansowania, jeśli chodzi o tę ustawę, zostały dobra-
ne źle, niewłaściwie.

Teraz, jeżeli chodzi już o takie szczegóły do-
tyczące ustawy… Dlaczego proponujemy skreślić 
art. 22 w ustawie? Otóż co mówi art. 22? „Dopłacie 
ze środków funduszu podlegają linie komunikacyjne 
niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące”. Czyli o co 
chodzi? Dopłatę będzie można uzyskać tylko na nowe 
linie. Za chwilę powiem, jak to jest, bo mówimy w tej 
chwili przede wszystkim o gminie, bo to są tylko 
pojedyncze linie, dofinansowania na jakąś określo-
ną linię. I teraz, jeżeli coś nie jeździło przez 3 mie-
siące, to jednostka samorządu terytorialnego może 
wystąpić z wnioskiem do wojewody, a wojewoda, 
który dostaje z tego przydziału oraz z wymienionych 
środków pieniądze, przeznacza pieniądze, zawiera 
umowę na to. I pytanie w takim razie brzmi: dlaczego 
tylko i wyłącznie na te linie, które nie funkcjonowały 
3 miesiące? Jest mnóstwo linii, które są niedofinan-
sowane, które mogą w każdej chwili upaść. Już nie 
wspomnę o pekaesach, które w tej chwili… Nie wiem, 
np. Gniezno i inne mógłbym tutaj wymienić i mówić, 
jaka jest sytuacja. Więc mówimy tylko o tych liniach, 
które na nowo by trzeba było utworzyć. A jakie jest 
źródło finansowania tej linii? No, oczywiście są to 
opłaty za przejazd, są to oczywiście dopłaty samo-
rządu i ta dopłata, o której mówimy w tej chwili. 
Jeżeli chodzi o opłaty za bilety, to jeżeli mówimy 
o liniach, w przypadku których, nie wiem, 2–3 osoby 
będą jechały autobusem, bo chcemy rzeczywiście 
w ten sposób to zorganizować, to wiadomo, że ta 
linia będzie deficytowa, opłaty będą niskie. Dopłata 
z tego funduszu, złotówka do wozokilometru – gdzie 
normalnie najtańsze wozokilometry są w granicach 
4 zł, czyli to będzie dopłata ok. 25% – nie rozwiąże 
problemu.

Nie należy się spodziewać, że w wyniku tej 
ustawy zostaną utworzone nowe linie pojedyncze. 
Rozpatrywanie tego kompleksowo, tj. że na jakimś 
obszarze jedna linia przynosi zyski, druga jest de-
ficytowa, że jest jeden operator, który będzie wy-
konywał te kursy, oczywiście po zawarciu umowy 
itd., to jest całkiem inna sprawa. W związku z tym 
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(senator sprawozdawca P. Florek) metropolitalny, może być inna sytuacja finansowa, 
może być rzeczywista potrzeba. Jeszcze raz podkre-
ślam: mamy pewną kolejność. Jeśli są większe po-
trzeby związków międzygminnych, gmin itd., to nie 
dojdzie, że tak powiem, ani być może do związków 
powiatów czy do województwa, a także nie będzie 
realizowany, chociażby z tych względów, o których 
tutaj mówiono ‒ czyli że związek metropolitalny ma 
pieniądze… Ale nie można, tworząc ustawę, wyłą-
czać jednej organizacji samorządowej, która ma na 
celu także zapewnienie spójności transportowej. I nie 
można mówić, że jest związek metropolitalny śląski, 
który sobie daje radę, bo jest wyposażony. No, tak jak 
powiedziałem, nie tak tworzy się ustawę. Są kryteria, 
są wnioski itd. Być może jeden związek czy w przy-
szłości inny nie dostałby nigdy, bo ma mniejsze po-
trzeby. Ja to rozumiem, ale dlaczego z góry, a priori, 
wyłączać związek metropolitalny, nawet gdyby on 
w tej chwili rzeczywiście był właściwie doposażony 
w środki na transport. Uważam, że ustawa po prostu 
nie jest kompleksowa, jeśli chodzi o ujęcie samorzą-
dowe, i stąd ten mój wniosek. Dziękuję bardzo.

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

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

Jako pierwszy zgłosił się z pytaniem pan senator 
Jackowski.

Proszę, Panie Senatorze, określić, do którego 
z 3 senatorów sprawozdawców kierowane jest pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja kieruję pytanie do pana senatora Peczkisa, czyli 

do sprawozdawcy komisji.
Panie Senatorze, proszę wyjaśnić, na czym pole-

ga mechanizm pozwalający uniknąć sytuacji, która 
niestety u mnie w okręgu się pojawiła. Jestem se-
natorem subregionu ciechanowskiego, gdzie, jak się 
wydaje, niektóre linie, które funkcjonowały, w tej 
chwili są wygaszane, bo właśnie są deficytowe, po 
to żeby uzyskać później możliwość refinansowania 
właśnie w ramach tej ustawy. Jaki jest mechanizm 
przeciwdziałający temu zjawisku? Chodzi o to, żeby 
nie było w tej chwili wygaszania jakichś linii auto-
busowych już ledwie, bo ledwie, ale jakoś tam funk-
cjonujących, że tak powiem, właśnie pod działania 
ustawy od 1 stycznia 2020 r. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

ma koszty, wydatki itd., a nie jednostka samorządu. 
A więc znowu obciążamy jednostkę samorządu jakąś 
dodatkową ewidencją, która jest… Ja podaję tu tylko 
1 przykład, mógłbym wymienić tych przykładów 
dużo, dużo, dużo.

Reasumując: są propozycje poprawek Biura 
Legislacyjnego, jest ich dwadzieścia parę, są zgło-
szone nasze poprawki. Do tego mógłbym powiedzieć 
o nieokreśleniu terminów, np. wojewoda… Jest pew-
na kolejność. Najpierw dysponentem pieniędzy jest 
minister infrastruktury. On te pieniądze dzieli we-
dług schematu: liczba mieszkańców, powierzchnia 
itd. Moglibyśmy tu dyskutować, czy to wszystko jest 
prawidłowe, czy nie. Tak że on to dzieli i organizator 
dostaje pieniądze od wojewody na podstawie umo-
wy. No i kiedy konkretnie wojewoda ogłasza decyzje 
w biuletynie, jakie są terminy… Tam są takie braki. 
Jestem przekonany, że państwo przegłosujecie tę usta-
wę, ale albo nie będzie miała ona żadnego skutku, 
albo będziemy ją szybko nowelizować. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Właśnie jako przewodniczący komisji samorządu 

terytorialnego złożyłem 2 poprawki dotyczące uzu-
pełnienia 2 artykułów o słowa „związek metropoli-
talny”. Chodzi o to, że ta ustawa, która przecież ma 
mieć charakter abstrakcyjny, czyli na przyszłość, po-
winna, skoro wszystkie organizacje samorządowe…  
Bo w art. 25 w kolejności, co podkreślam, a ta kolej-
ność jest nieprzypadkowa… Zresztą dlatego popraw-
kę przed chwilą proponował pan senator Florek. Jest 
w takiej kolejności: po pierwsze, gminom; po dru-
gie, związkom międzygminnym; po trzecie, związ-
kom powiatowo-gminnym; po czwarte, powiatom;  
po piąte, związkom powiatów; po szóste, wojewódz-
twom. Ja proponuję, żeby po szóste było związkom 
metropolitalnym, a po siódme – województwom.  
No bo wtedy będzie to ustawa całkowita. Tłumaczono, 
że właściwie obecnie jest tylko 1 związek metropoli-
talny, śląski, a on ma dodatkowe środki, w związku 
z tym nie ma potrzeby, ale, proszę państwa, nie tak 
tworzy się ustawę. Przecież może być inny związek 
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czy metropolii, tym bardziej że metropolia ma na to 
przeznaczone pieniądze ekstra.

Pan jako senator z województwa zachodniopomor-
skiego… Ja bardzo się cieszę, że pan interesuje się 
Śląskiem, ale chciałbym poznać przyczynę, dla której 
pan senator chciałby rozszerzyć tę ustawę również na 
górnośląsko-zagłębiowski związek metropolitalny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Najpierw poprosimy o odpowiedź na pytanie pana 

senatora Probierza.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dziękuję za uznanie, za to, że 

pan uważa, że moja znajomość tej ustawy, przygo-
towanie są na tyle precyzyjne, że pan zadaje dalsze 
precyzyjne pytania.

Dlaczego nie wcześniej? No, tutaj mogę tylko za-
cytować „przez ostatnie 8 lat” itd. Rządzicie państwo 
od 4 lat. Dynamika oczywiście się zmienia, jeżeli 
chodzi o transport, o rozwiązania, o powiązania sieci 
autobusowej, kolejowej itd. Jak to wygląda, wiemy. 
Wiemy, jakie są kłopoty, jeśli chodzi o remonty na 
trasach kolejowych. Wiemy, co było obiecane, a co 
jest realizowane. Mógłbym tu podać przykład trasy 
Poznań – Warszawa, gdzie miało być szybciej, krócej, 
a okazuje się, że od 10 czerwca po remoncie będzie 
40 minut dłużej. Wiele przykładów mógłbym podać.

W związku z tym trzeba działać dynamicznie, 
oczywiście na miarę sytuacji. Wiemy, jaka jest sy-
tuacja w niektórych pekaesach, to są informacje 
z ostatniej chwili, w związku z tym trzeba podejmo-
wać konkretne działania. I myślę, że dobrze, trzeba 
je podjąć, tylko nie tą drogą. To nie jest działanie, 
które rozwiąże problemy. Możemy podpowiadać, jak 
kompleksowo należałoby to rozwiązać, kto powinien 
te problemy rozwiązywać itd. Przy tym przepisy pra-
wa też już w pewien sposób to regulują, tylko trzeba 
je wykorzystać.

Jaki jest związek z wypadkowością, o której mó-
wiłem, a o którą pan też pytał? Proszę pana, bardzo 
prosty: chodzi o środki z funduszy. Mówiłem, to jest 
tam wyszczególnione, z jakich funduszy pieniądze są 
zabierane. W związku z tym, jeżeli zabieramy z fun-
duszy związanych m.in. z ustawą o ruchu drogowym, 
o tachografach, o przewozie towarów niebezpiecznych 
itd., jeżeli zabieramy pieniądze dotyczące inspekcji… 
No, oczywiście jest jasny i oczywisty związek.

A co jest źle ostatnio? Ostatnie 3 lata są fatalne, 
najgorsze, jakie były na polskich drogach, dlatego 
że co roku… Jak pan weźmie statystyki od 1990 r., 

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Senatorze! Ja poproszę o przekierowanie tego pyta-
nia do pana ministra obecnego na sali, dlatego że o tej 
kwestii, na ten temat myśmy na posiedzeniu komisji 
nie rozmawiali. W związku z tym, że sprawozdaję 
poczynania komisji, wydaje się to uzasadnione.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku, chciałbym skierować pytanie do 

pana senatora Florka. 
Z uwagą słuchałem pana wystąpienia i w pierw-

szej chwili byłem nawet troszkę zdezorientowany,  
bo tak szczegółowo pan prezentował uwagi do tej 
ustawy, że myślałem, że pan to czyni w imieniu pro-
jektodawców tej ustawy.

Ja mam takie pytanie. Mianowicie skoro pan tak 
dokładnie tę ustawę referował, to dlaczego pana for-
macja nie wprowadziła tej ustawy wcześniej? Za rzą-
dów pana formacji te połączenia autobusowe były 
raczej kasowane.

I drugie pytanie. Czy może pan mi objaśnić zwią-
zek tego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
ze wzrostem wypadkowości czy ze skalą tego zjawi-
ska na polskich drogach? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Może jeszcze poproszę pana senatora Misiołka 

o dodatkowe pytanie.

Senator Andrzej Misiołek:

Ja do pana senatora Zientarskiego miałbym py-
tanie.

Mianowicie Górnośląsko-Zagłębiowska Metro- 
polia, o której pan senator był łaskaw tutaj mówić, to 
jest twór, który został powołany na mocy odrębnej 
ustawy. Jest tylko jedna taka metropolia w Polsce, 
która jest niejako w pełni uprawomocniona w swoich 
działaniach. I ona ma tylko… Zasadniczo z ustawy 
wynikają 2 główne zadania. Pierwsze zadanie to jest 
organizacja transportu na terenie metropolii, drugie 
to jest planowanie przestrzenne. Na oba te zadania 
są przeznaczone fundusze. Ponadto w metropolii jest 
w tej chwili 41 gmin, są to miasta na prawach powia-
tu i pozostałe miasta, gmin wiejskich praktycznie 
tam nie ma albo jest ich bardzo niewiele. W związku 
z tym ta ustawa, o której dzisiaj mówimy, nie doty-
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(senator P. Florek) (Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo. Panie 
Marszałku, ja przekieruję… Miałam pytanie do pana 
senatora Peczkisa, ale faktycznie przekieruję je do 
pana ministra.)

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję panom senatorom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister in-
frastruktury.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Rafał 
Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
chce zabrać głos?

Proszę na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność zaprezentowania bardzo waż-

nej ustawy – ustawy, która jest związana z bardzo 
dużym oczekiwaniem społecznym. Chcemy powołać 
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej. Jest to kolejny 
instrument, który jest wdrażany przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości jako narzędzie walki z wyklucze-
niem komunikacyjnym.

W tej chwili realizowane czy wdrażane są 3 bardzo 
potężne instrumenty, 3 inne potężne instrumenty, 
które mają na celu poprawę infrastruktury. Jeden 
z nich to Program Budowy Dróg Krajowych, który 
do 2025 r. opiewa na kwotę 135 miliardów zł. Drugi 
instrument to poprawa sieci kolejowej, czyli moder-
nizacja linii kolejowych, ale także zakup nowego ta-
boru kolejowego – program kolejowy na łączną war-
tość 70 miliardów zł. Trzeci instrument, który został 
wprowadzony pod koniec ubiegłego roku i którego 
celem jest wsparcie samorządów w modernizacji lo-
kalnej infrastruktury drogowej, czyli Fundusz Dróg 
Samorządowych… Tylko w 2019 r. jest to kwota 6 mi-
liardów zł, która jest już przekazywana samorządom 
na tej podstawie po to, aby mogły one modernizo-
wać, aby mogły budować nowe szlaki komunikacyjne 
gminne i powiatowe, ale również – to jest zakładka 
„Mosty dla regionów” – aby mogły budować mosty 
w ciągach dróg wojewódzkich.

I teraz mamy przyjemność zaprezentować 
Wysokiej Izbie projekt polegający na tym, że będzie 
dofinansowanie, maksymalnie 1 zł do 1 wozokilo-
metra, które będzie trafiało do samorządów na od-
tworzenie połączeń autobusowych albo na zorgani-
zowanie nowych linii autobusowych, nowych linii 
komunikacyjnych.

to pan zobaczy, jak to było. Co roku spadała liczba 
zabitych osób o około 250, tak średnio, a od 3 lat stoi 
w miejscu. Brak fotoradarów w Polsce, zlikwidowana 
samorządność… W związku z tym pieniądze, które 
akurat Inspekcja Transportu Drogowego przeznacza 
na ten cel, powinny być przeznaczone właśnie na to. 
Mamy zaległości, tu musimy dużo zrobić, musimy 
alarmować, bo jest bardzo źle. Na koniec roku poda-
my statystyki, o 100 osób więcej zginęło w I kwartale, 
a my czekamy. Pierwszy raz tak zaczyna to rosnąć, 
iść do góry bardzo mocno. Nie podejmujemy żadnych 
działań i przeznaczamy pieniądze na inne cele, a nie 
wydajemy ich tam, gdzie powinniśmy bić na alarm. 
Dlatego tu jest takie powiązanie z tą ustawą. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz proszę pana senatora Zientarskiego o odpo-

wiedź na pytanie pana senatora Misiołka.

Senator Piotr Zientarski:

No, wydaje mi się, że uzasadniając swoje sta-
nowisko, przedstawiłem argumenty, ale jeszcze je 
powtórzę. Chodzi o to, żeby… Ja nie wprowadzam 
związku metropolitalnego, tego śląskiego, jako je-
dynego obecnie istniejącego, tylko mówię, że są 
wymienione w tej ustawie podmioty samorządo-
we i kolejnym podmiotem… Pominięty jest tylko 
związek metropolitalny, a przecież może być inny… 
Tak jak tłumaczyłem, ustawa ma charakter ogólny, 
abstrakcyjny, nie dotyczy ani konkretnej gminy, ani 
konkretnego związku metropolitalnego. Przecież od 
dawna mówimy, zastanawiamy się, czy nie stworzyć 
np. związku metropolitalnego trójmiejskiego. To nie 
jest pomysł istniejący od dzisiaj przecież. W związku 
z tym chodzi o pewną zasadę, o to, żeby ta ustawa 
była kompleksowa.

No a kwestia, czy dany podmiot, związek ma pie-
niądze… To jest już argument dotyczący przyzna-
wania środków. Niemniej może być taka sytuacja,  
że w ramach związku metropolitalnego są jakieś pro-
blemy komunikacyjne – nie można tego wykluczyć 
– i w takiej sytuacji… Oby tak nie było, ale uważam, 
że związek metropolitalny, skoro to i tak nie były-
by pieniądze… On jest zabezpieczony, no ale tym 
bardziej należy go tu wstawić, żeby nie było, że tak 
powiem, tej luki, żeby żaden podmiot samorządowy, 
tak jak powiedziałem, nie był pominięty.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Anna Sztark.
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(sekretarz stanu R. Weber) Drogowego. Tak że wspomniany zapis jest neutral-
ny, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu i finansowaniu 
Inspekcji Transportu Drogowego.

I nie zgodzę się również z tym stwierdzeniem, 
że przez ostatnie lata nic się w Polsce nie działo, je-
żeli chodzi o walkę o większe bezpieczeństwo na 
polskich drogach. Otóż, Szanowni Państwo, ważna 
informacja: raport o bezpieczeństwie na polskich dro-
gach za 2017 r. wyraźnie pokazał, że rok 2017 był 
rokiem najbezpieczniejszym, jeżeli chodzi o ten seg-
ment. Mieliśmy najmniej wypadków drogowych i, co 
ważne, mieliśmy najmniej ofiar tych wypadków, naj-
mniej ofiar śmiertelnych. Ten trend spadkowy w roku 
2017 został utrzymany. Ta liczba spadła, była poni-
żej 3 tysięcy. Mówię tutaj o ofiarach śmiertelnych, 
o tych, którzy ginęli na polskich drogach. Widać,  
że działania, które są realizowane przez Ministerstwo 
Infrastruktury, przez Krajową Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, przynoszą skutek i są potrzebne. 
One nadal będą realizowane.

Szanowni Państwo, kwestia związku metropoli-
talnego. Ten związek został zawarty m.in. po to, aby 
organizować transport publiczny na terenie gmin, 
które należą do związku. Na organizację transportu 
związek otrzymuje ponad 340 milionów zł rocznie. 
Jest to bardzo duża suma. Jest to bardzo duża kwota 
środków finansowych, która z pewnością wystarczy 
na to, aby ten transport zorganizować w sposób wła-
ściwy i w sposób prawidłowy. To po pierwsze.

Po drugie, zdecydowana większość gmin należą-
cych do związku metropolitalnego to gminy miejskie, 
które organizują tylko i wyłącznie komunikację miej-
ską, a ona jest wyłączona z możliwości otrzymania 
dotacji na podstawie tej ustawy.

Chcemy przywracać połączenia komunikacyjne 
w Polsce prowincjonalnej, Polsce lokalnej. Chcemy 
zadbać szczególnie o te regiony, w których wyklucze-
nie komunikacyjne w ostatnich latach postępowało. 
Raport z 2015 r. mówi o tym, że do aż 20% polskich 
sołectw nie docierały autobusy, nie docierał transport 
zorganizowany. Teraz, po 4 latach, w 2019 r. mamy 
informację, że takich sołectw jest więcej. Ta ustawa 
ma nie tylko zapobiec likwidacji kolejnych połączeń 
autobusowych, ale również przywrócić połączenia, 
które do tej pory nie były realizowane.

Jestem do dyspozycji państwa senatorów, jeżeli 
chodzi o pytania. Pytania mogą teraz paść w kierun-
ku Ministerstwa Infrastruktury. Chcę powiedzieć, 
że zarówno my, jak i eksperci, którzy byli obecni 
na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, 
oraz samorządowcy wiążemy z tą ustawą olbrzymie 
nadzieje. W naszym przekonaniu jest to rozwiązanie 
systemowe. W naszym przekonaniu jest to rozwią-
zanie, które naprawdę przyczyni się do skutecznej 
walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję 
bardzo.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję państwu 
senatorom za dyskusję, i wczoraj, na posiedzeniu 
połączonych senackich komisji, i dzisiaj tutaj, na 
sali plenarnej. Ja, przyznam się szczerze, jako poseł 
z trzyipółletnim doświadczeniem brałem wcześniej, 
siłą rzeczy, udział w dyskusjach sejmowych. Tam 
poziom emocji jest dużo wyższy, a poziom kultury 
w debacie – dużo niższy. Bardzo dziękuję państwu 
senatorom i za wczorajsze posiedzenie, i za dzi-
siejszą wymianę zdań. Jest ona naprawdę na pozio-
mie, mimo że różnimy się w pewnych kwestiach, 
w kwestiach szczegółowych. Ja bardzo dziękuję 
za to, że potrafimy różnić się w opiniach, i za to,  
że potrafimy w kulturalny sposób przedstawiać swoje  
argumenty. (Oklaski)

Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tym pierw-
szym wystąpieniu odpowiedzieć na część pytań, które 
padły w pierwszej części dyskusji. My, jako strona 
rządowa, negatywnie podchodzimy do tych popra-
wek, które zostały złożone na posiedzeniu senackiej 
komisji, ponieważ uważamy, że… Przede wszystkim, 
jeżeli chodzi o źródła finansowania, to stworzyli-
śmy je podobnie jak w przypadku Funduszu Dróg 
Samorządowych. Czyli jest kilka źródeł, które będą 
tworzyły fundusz. Porozumieliśmy się ze wszystki-
mi dysponentami tych środków i naprawdę żadne 
z tych źródeł nie ulegnie uszczupleniu, które by po-
wodowało, że jakieś zadania nie będą realizowane. 
To, że w pierwszej części będziemy się posiłkować 
funduszem drogowym i funduszem kolejowym, prze-
kierowywać część środków finansowych na fundusz 
autobusowy, będzie oznaczało, że te 2 wcześniejsze 
uzyskają rekompensatę na podstawie zwiększonej 
akcyzy. Czyli kwota zostanie uzupełniona akcyzą 
i zadania drogowe oraz zadania kolejowe będą reali-
zowane zgodnie z planem, zgodnie z założeniami. Tak 
samo, Szanowni Państwo, fundusz niskiej emisji… 
No, uważamy, że przekierowanie transportu, prze-
kierowanie przewozów z samochodów na autobusy, 
a na tym nam zależy, będzie generowało mniejsze 
zużycie paliwa, będzie generowało mniejszą emisję 
do środowiska, że będziemy tutaj prowadzić działa-
nia proekologiczne. Z tego wynika wykorzystanie 
funduszu niskiej emisji.

Sprawa, którą przed chwilą poruszył pan senator 
Florek, wpływy z kar, które są nakładane między in-
nymi – podkreślam: między innymi – przez Inspekcję 
Transportu Drogowego… Otóż, Szanowni Państwo, 
te kary do tej pory wpływały bezpośrednio do bu-
dżetu państwa. Ta kwota nigdy nie była w dyspozycji 
Inspekcji Transportu Drogowego. Nie była i teraz też 
nie będzie. Te środki wpływały do budżetu państwa 
i nie mogły być kierowane na działalność bieżącą 
czy działalność inwestycyjną Inspekcji Transportu 

79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej



20

portu publicznego, które były zobowiązane stworzyć 
na swoim terenie powiaty powyżej 100 tysięcy miesz-
kańców. Miały pokazać te linie, które są deficytowe, 
które powinny mieć jakieś wsparcie itd., itd. Czy pań-
stwo, przygotowując tę ustawę, powiązaliście ją z tą 
ustawą o transporcie publicznym? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze, są 3 pytania. Proszę o od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo.
Odnosząc się do pytań pani senator Sztark, 

powiem, że bardzo gorąco dziękuję za opinię. 
Stwierdzenie, że ta ustawa jest bardzo dobra,  
to miód na nasze serca. Mam nadzieję, że ona również 
w realizacji będzie bardzo dobra. Faktycznie planu-
jemy zmienić funkcjonowanie przewozów szkolnych 
odbywanych autobusami. W ustawie, która tutaj 
wcześniej przez panią senator i przez pana senatora 
została wspomniana, czyli w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym, w tzw. PTZ… W tej chwili 
PTZ przechodzi przez konsultacje w ramach Stałego 
Komitetu Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że jeszcze 
przed przerwą wakacyjną ta ustawa trafi zarówno do 
Sejmu, jak i do Senatu, i zostanie przyjęta, bo tam 
faktycznie trzeba dokonać zmian, które są potrzebne, 
żeby ustawa o funduszu autobusowym funkcjonowała 
należycie. Mamy takie zamiary. Nie chcę teraz szerzej 
mówić na temat ustawy o PTZ, ponieważ tam cały 
czas jeszcze mogą następować zmiany w formule 
konsultacji rządowych, ale faktycznie nad tą ustawą 
pracujemy. Mam nadzieję, że ona stosunkowo szybko 
wejdzie pod obrady Sejmu i Senatu i będziemy mogli 
tutaj nad nią dyskutować i pracować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Kleina…
(Głos z sali: Nie, nie.)
Powiedziane już jest wszystko, tak?
To teraz pytanie zadaje pani senator…
(Głos z sali: Sztark.)
Pani senator Sztark już zadawała pytanie. Chce 

jeszcze zadać następne?
Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Jeszcze raz, niejako kontynuując, Panie Ministrze, 

spytam, czy w związku z tym jest sens tworzenia 
ustawy na te 3 miesiące, a potem tworzenia tej cało-

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Jako pierwsza pytanie zadaje pani senator Anna 
Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja będę jeszcze zgłaszała po-

prawkę.
Panie Ministrze, ja pochodzę z terenów, gdzie  

to zjawisko występuje bardzo często. To są tereny po-
pegeerowskie, wyludnione. Problem dotyczy głównie 
tego czasu, kiedy nie dojeżdżają tam autobusy szkol-
ne, okresu wakacji. Wówczas ludzie starsi nie mogą 
dojechać ani do sklepu, ani do lekarza. I o to będę 
miała pytanie. Dlaczego państwo nie pomyśleliście 
o zmianach w tym zakresie? Uważam, że ta zmiana, 
ta ustawa jest bardzo dobra, ale zabrakło mi w niej 
takiego zapisu.

I drugie moje pytanie. Czy prawdą jest, że na koń-
cowym etapie rządowych prac legislacyjnych znaj-
duje się obecnie ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym, która w zasadzie całościowo obejmie ten 
problem? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze poproszę o zadanie pytania pana senatora 

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chciałbym zapytać, na ile ustawa, którą 

w tej chwili procedujemy, jest powiązana z usta-
wą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. Ta ustawa przewidywała, w jaki sposób 
transport zbiorowy powinien być zorganizowany na 
różnych poziomach samorządu. My tutaj mówimy 
o transporcie autobusowym, o poziomie powiatu. 
Państwo po przejęciu władzy w 2015 r. kilkakrot-
nie przesuwaliście termin wejścia w życie tej usta-
wy, przynajmniej w zakresie jej głównych zapisów. 
Przesuwaliście termin wejścia w życie różnych ele-
mentów tej ustawy. W przypadku ostatniej noweli-
zacji ustawy o transporcie zbiorowym były nawet 
przesuwane terminy wejścia jej w życie ustawą re-
alizującą ustawę budżetową na rok 2019. 

A więc czy ta ustawa, którą dzisiaj procedujemy, 
ma związek z ustawą o publicznym transporcie, czy 
ona ma jakąś podstawę w tej ustawie? Szczególnie 
myślę o zapisach dotyczących planów rozwoju trans-
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(senator G. Sztark) niżyliśmy ten poziom wkładu własnego samorządu 
do 10%, do minimalnie 10%.

Tak że w tej warstwie ta ustawa jest dopracowana 
i w mojej ocenie, w ocenie rządu powinna zostać 
uchwalona po to, aby samorządy mogły przygotować 
się do tego, żeby realizować przewozy autobusowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, to projekt rządowy, niewątpliwie 

bardzo istotny dla samorządów. Mówił pan przed 
chwilą o konsultacji z samorządami. Ja bym chciał się 
dowiedzieć, czy projekt ustawy był opiniowany przez 
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
No bo to jest ta komisja, która w istotnych sprawach 
powinna zabierać głos. Jeżeli był konsultowany,  
to prosiłbym o odpowiedź, jaka była opinia Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a je-
żeli nie był, to proszę powiedzieć, dlaczego nie był. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Postanowiliśmy tę ustawę konsultować w inny spo-

sób niż za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Ona była na początku 
marca poddana konsultacjom, była w formie projektu 
pokazana na stronach internetowych i Ministerstwa 
Infrastruktury, i Rządowego Centrum Legislacji. 
Przez kilka tygodni spływały do nas różnego rodzaju 
uwagi zarówno od przewoźników, jak i od samorzą-
dowców. Tych uwag było sporo, ale ich zdecydowa-
na większość się pokrywała. Ta najważniejsza, jak 
powiedziałem wcześniej, dotyczyła jednak wymogu 
zbyt dużego wkładu własnego. Wyszliśmy naprzeciw 
tej uwadze, obniżyliśmy wkład własny samorządu 
w dofinansowanie deficytu z 30% do 10%. Tak że 
pokazujemy tutaj, że jesteśmy otwarci na argumenty 
samorządowców i przyjmujemy te, które faktycznie 
dotyczą tego, co może spowodować trudności w re-
alizacji tej ustawy.

Jeszcze raz mówię: uznaliśmy za zasadną inną 
formę konsultacji, która w naszej ocenie również 
się sprawdziła. Ta liczba uwag, które do nas trafiły,  

ściowej ustawy o PTZ, o której pan właśnie mówi. 
Czy nie lepiej byłoby, żeby właśnie pozbyć się rów-
nież tych błędów, które uważam… Bo chyba jest to 
promowanie niewłaściwych zachowań, jeśli jest sens 
w likwidacji linii na 3 miesiące – i to gminy już robią, 
niestety – żeby uzyskać potem w pierwszej kolejno-
ści pieniądze na powrót do tej linii. Chyba nie jest 
to właściwe zachowanie. W związku z tym czy nie 
lepiej byłoby dać całościowe uregulowanie właśnie 
w tamtej ustawie, która jest na końcowym etapie pro-
jektowania? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:

Dziękuję bardzo.
Uważamy jednak, że ta ustawa jest w tej chwili po-

trzebna po to, żeby samorządy mogły wspólnie z prze-
woźnikami przygotować się do ram prawnych, które 
są zawarte w tej ustawie. I mam ogromny apel do 
tych wszystkich przewoźników… do tych wszystkich 
samorządów, które organizują przewozy subregio-
nalne, aby wstrzymały się z likwidacją linii – mamy 
takie sygnały, one są na szczęście pojedyncze – aby 
przeanalizowały siatkę swoich połączeń i faktycznie 
zrealizowały cel tej ustawy. Bo te samorządy będą 
mogły otrzymać środki finansowe wtedy, kiedy auto-
busy będą docierały do sołectw, do których teraz nie 
docierają. I na tym nam zależy. Dajemy instrument 
finansowy, dajemy instrument prawny, ale oczeku-
jemy, że przewozy będą realizowane również w tych 
miejscach, w których teraz realizowane nie są, czyli 
jest wędka, ale jest również oczekiwanie. I mam na-
dzieję, że to nasze oczekiwanie zostanie spełnione. 
W tej chwili mamy następującą diagnozę: do prze-
wozów, które są realizowane obecnie i są deficytowe, 
należy dołożyć 40–80 gr do wozokilometra. My ofe-
rujemy złotówkę po to, aby jeszcze bardziej wzmóc 
zainteresowanie samorządów tą ustawą, po to, aby 
dać im kolejny argument za tym, żeby naprawdę za-
stanowiły się nad tym, czy nie trafiać z przewozami 
do tych miejscowości, do których teraz autobusy nie 
dojeżdżają. Tak że to wyjście naprzeciw samorządom 
jest większe niż to, co one formułowały. Co ważne, 
w konsultacjach z samorządami obniżyliśmy war-
tość wkładu własnego w ten deficyt. W pierwszym 
projekcie ustawy było 30% po stronie samorządów, 
a później, po sygnałach, że to jednak zbyt dużo, ob-
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(sekretarz stanu R. Weber) jest tam drożej. Przewoźnicy prywatni mają mniejsze 
autobusy, a w zasadzie busy, są to mniejsze przedsię-
biorstwa, jest tam mniejsze zatrudnienie, więc tam 
ta kwota za wozokilometr jest niższa. Dane, które 
podałem 5 minut temu, mówią o tym, że linie deficy-
towe, które są w tej chwili obsługiwane przez prze-
woźników autobusowych, dotyczą właśnie PKS, czyli 
w tej chwili te linie deficytowe funkcjonują z deficy-
tem wynoszącym 40–80 gr za wozokilometr. Wobec 
stworzenia nowych punktów docierania – a na tym 
nam, jeszcze raz to powtarzam, głównie zależy w tej 
ustawie – ten deficyt będzie troszeczkę większy, ale 
dopłacenie złotówki do wozokilometra zapewni, po 
pierwsze, pokrycie tego deficytu, a po drugie, osią-
gnięcie rozsądnego zysku, który w rozporządzeniu 
też jest regulowany.

Tak że w zależności od przewoźnika… U prze-
woźnika prywatnego koszty takiego przewozu wy-
noszą 2 zł za wozokilometr, a u przewoźnika samo-
rządowego czy państwowego, takiego jak PKS, nawet 
3,60–3,80 zł.

Co do pytania pierwszego, to jednak uznajemy, 
że odtworzenie linii, które nie funkcjonowały przy-
najmniej 3 miesiące przed wejściem ustawy w życie, 
jest potrzebne. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, 
likwidacja miejsc wykluczonych, likwidacja białych 
plam komunikacyjnych, to jest cel tej ustawy. I przez 
ten wspomniany zapis chcemy ten cel zrealizować. 
Uważamy, że samorządy są w stanie to zrobić, że 
wszyscy ci, którzy teraz organizują przewozy zbio-
rowe, są w stanie to zrobić. Takie też sygnały trafiały 
do nas chociażby na posiedzeniach sejmowej Komisji 
Infrastruktury, gdzie wypowiedzi ekspertów na temat 
tej ustawy były nawet jeszcze bardziej korzystne i po-
zytywne niż wypowiedzi strony rządowej. Naprawdę 
czasami tak było. Tych, którzy mi nie wierzą, odsy-
łam do sprawozdań z posiedzeń sejmowej Komisji 
Infrastruktury.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja jednak będę wracał do kwestii ustawy pod-

stawowej, czyli tej, która według mnie jest usta-
wą podstawową dla ustawy dzisiaj procedowanej, 
a więc do ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym – tej ustawy, która była uchwalona jeszcze  
za poprzedniej koalicji. Ona miała długie vacatio 
legis dla różnych przepisów, samorządy przygoto-
wywały się do tej ustawy, ale państwo, przejmując 
władzę, uchyliliście te przepisy, przesuwając wej-
ście w życie na długi okres, przesuwając później po 
raz kolejny wejście tego w życie… Po raz ostatni 

naprawdę pokazuje, że każdy, kto chciał, mógł w tej 
sprawie się wypowiedzieć i takie uwagi sformułować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Panie Ministrze, nie budzi żadnych wątpliwości to, 

że ustawa jest potrzebna, że jest jak gdyby na czasie.
(Senator Grażyna Sztark: Nie słychać…)
(Głosy z sali: Nie słychać…)
Mamy informacje…
(Głos z sali: Głośniej.)
(Głos z sali: Mikrofon trzeba włączyć.)
Jest włączony.
(Głos z sali: To głośniej.)
Panie Ministrze, nie budzi żadnych wątpliwości 

to, że ustawa jest bardzo potrzebna, że jest jak gdyby 
bardzo na czasie w związku z tym, że otrzymywa-
liśmy praktycznie przez lata bardzo dużo różnych 
sygnałów, że bardzo trudny jest dojazd ludzi do pracy. 

Moje pytanie do pana: czy uzasadnione byłoby, 
aby likwidować art. 22 ustawy, jak mniejszość ko-
misji wnosi?

I chodzi mi jeszcze o jedno: czy wy macie w re-
sorcie jakieś wyliczenia pokazujące, że rzeczywiście 
taki transport opłaca się dopiero wtedy, gdy jest 4 zł 
za wozokilometr? Bo wydaje mi się, że jest to chyba 
przesadzona kwota. No, mniejszość to poruszała. Ja 
wiem, że transport towarów to koszt w granicach 
3–3,50 zł za kilometr, a tutaj jest taka wysoka kwota. 
Czy ona nie jest przesadzona tylko po to, żeby prze-
szkadzać w wejściu w życie bardzo dobrej ustawy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. 

Z szacunków, którymi dysponuje Ministerstwo 
Infrastruktury, wynika, że transport zbiorowy reali-
zowany poza miastami, w zależności od tego, przez 
jakiego przewoźnika jest realizowany, kosztuje od 
2 zł za wozokilometr u przewoźników prywatnych do 
3,60–3,80 zł za wozokilometr, jeżeli chodzi o PKS. 
Wiadomo, że PKS ma inną strukturę, jednak inna 
jest organizacja takiego przedsiębiorstwa, dlatego 
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(senator K. Kleina) odbieramy od samorządowców pozytywne sygnały 
dotyczące tej ustawy. A ona niczego nie narzuca. 
Każdy samorząd, który będzie chciał skorzystać 
z tego instrumentu, będzie mógł złożyć wniosek do 
wojewody, Panie Senatorze, a jeżeli nie będzie chciał 
skorzystać z tego instrumentu, to nie, bo nie ma na-
rzuconego rygoru, że będzie musiał to zrobić. I jeżeli 
są powiaty, w których transport zorganizowany jest 
na bardzo dobrym poziomie, jeżeli nie ma tam linii 
deficytowych, to ja cieszę się z tego bardzo, naprawdę.

(Senator Kazimierz Kleina: Wszędzie są linie de-
ficytowe, Panie Ministrze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę nie dyskutować, proszę 

zapisać się do…
(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam.)
No właśnie, ja już proszę o to po raz drugi. Proszę 

zapisać się do dyskusji.
Pytanie zadaje pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku, chciałbym zadać panu ministro-

wi pytanie nawiązujące do tematyki, o której tutaj już 
wspomniano, mianowicie do tematyki bezpieczeń-
stwa na drogach. Spotkałem się tutaj ze skrajnymi 
stanowiskami: pan senator Florek mówił o bardzo 
kiepskim stanie bezpieczeństwa – ja się z takimi da-
nymi nie zetknąłem, więc trudno mi to komentować 
– a pan minister przytoczył konkretne dane, które 
świadczą o poprawie stanu bezpieczeństwa. Jest po-
wszechnie wiadome, że budowa nowych dróg koreluje 
pozytywnie, dodatnio, ze stanem bezpieczeństwa. 
Wobec tego prosiłbym pana ministra o przedstawienie 
– jeśli nie ma dzisiejszym posiedzeniu, to może drogą 
pisemną – zestawienia danych dotyczących budowy 
nowych dróg i stanu bezpieczeństwa na naszych dro-
gach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Potwierdzam to, co powiedziałem wcześniej. Rok 

2017 był najbezpieczniejszym rokiem na polskich 
drogach – mieliśmy wtedy do czynienia z najniższą 
liczbą wypadków i najniższą liczbą ofiar śmiertel-
nych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ta liczba 
faktycznie spada i w roku 2017 również mieliśmy 

przesunęliście to państwo 9 listopada 2018 r. tak,  
że ustawa w niektórych jej częściach wejdzie w życie 
1 stycznia 2020 r. W międzyczasie Senat podjął ini-
cjatywę ustawodawczą, jest to inicjatywa o zmianie 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tę 
sprawę zaangażował się mocno pan senator Czelej, 
starając się to, że tak powiem, popchnąć do przodu, 
ale nic w tej sprawie nie zostało zrobione. W związku 
z tym pytam: dlaczego państwo tak robicie? Dlaczego 
pod pretekstem kampanii czy raczej przymuszeni 
kampanią wyborczą i słowami wypowiedzianymi 
przez pana prezesa Kaczyńskiego, że trzeba finanso-
wać PKS-y, uchwalacie, tak gnając na łeb, na szyję, 
ustawę, która w praktyce wcale nie rozwiąże proble-
mów? Ja dzisiaj konsultowałem to w dużym powie-
cie, w powiecie słupskim, pytałem, jak w praktyce 
miałaby zadziałać ta ustawa. Okazuje się, że to może 
nie będzie tak, jak tutaj mówią… Niemniej jednak 
ci, którzy praktycznie mają się zajmować realizo-
waniem tej ustawy, mówią, że doprowadzi ona do 
jeszcze większego bałaganu na poziomie transpor-
tu lokalnego, subregionalnego, ponieważ dzisiaj to 
właśnie powiat organizuje transport – no, gorzej, 
lepiej, w ramach możliwości – a państwo mówicie, 
że będziecie wspierali tylko te nowe linie, które się 
pojawią, to zaś oznacza po prostu kompletny bałagan. 
Oczywiście każdy by chciał, żeby pojawiły się takie 
linie, ale samorząd, wybierając dzisiaj możliwości, 
jakby skupia się na tym, gdzie to jest możliwe.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie…)
A te linie są także deficytowe. Dlaczego taki spo-

sób procedowania państwo w tej sprawie przyjęliście? 
Lepsze byłoby uchwalenie ustawy matki i wprowa-
dzanie później tych przepisów dotyczących finanso-
wania.

(Senator Piotr Florek: Oczywiście.)
No, wszyscy, nawet senatorowie PiS, kiwają gło-

wami, potwierdzając, że tak jest, a państwo robicie 
dokładnie odwrotnie. Dlaczego? Dlaczego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, to ma być pytanie, a nie polemi-

ka. Pytanie! A pan wchodzi w polemikę.
Panie Ministrze, proszę o zwięzłe odpowiedzi, 

zwięzłe.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Przygotujemy projekt ustawy – Prawo transpor-

tu zbiorowego i wtedy na ten temat będziemy roz-
mawiać. My, w przeciwieństwie do pana senatora, 
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(sekretarz stanu R. Weber) cji, tak więc będzie ona funkcjonowała już w 2019 r. 
Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i dobrze, to samo-
rządy, organizatorzy takich przewozów, otrzymają 
wsparcie rządowe już od września tego roku, tak aby 
w nowym roku szkolnym zabezpieczyć też przewozy 
związane z dowożeniem uczniów do szkół, i to nie 
tylko na terenie jednej gminy, ale także na terenie 
całego powiatu czy związku powiatów. Tak że zapew-
niam, że finansowanie jest przygotowane, stworzone 
są również wszystkie przepisy potrzebne do tego, aby 
ta ustawa zafunkcjonowała już w tych 4 ostatnich 
miesiącach roku 2019. A finansowanie na rok 2019, 
przypomnę, wynosi 300 milionów zł.

Kolejna sprawa, niefunkcjonowanie linii przy-
najmniej na 3 miesiące przed wejściem w życie tej 
ustawy. Chcemy uniknąć sytuacji, w której jutro czy 
za tydzień przewoźnik czy organizator, mając wie-
dzę, że taka ustawa została przyjęta, zdecyduje się 
na likwidację połączeń, tak żeby po wejściu w życie 
tej ustawy otrzymać dofinansowanie. Właśnie ten 
przepis, ten art. 25 jest wyjściem naprzeciw, odpo-
wiedzią na taką negatywną praktykę. My mówimy 
organizatorom albo przewoźnikom tak: szanowni 
państwo, jeżeli chcecie otrzymać dofinansowanie, 
chcecie się, że tak powiem, zmieścić w przepisach tej 
ustawy, to przeorientujcie swoje linie, trafcie do tych 
sołectw, do tych miejscowości, do których teraz nie 
dojeżdżacie – dzięki temu otrzymacie dofinansowanie 
i zrealizujecie cel dotyczący likwidacji białych plam 
komunikacyjnych. To jest bardzo prosta, czytelna 
zasada, którą wprowadzamy poprzez ten artykuł. 
Jeżeli stało się tak, że linie komunikacyjne zostały 
zlikwidowane w styczniu czy lutym tego roku, a prze-
woźnicy czy samorządy zrobiły to, nie mając wiedzy, 
że taki instrument czy takie narzędzie zostanie wpro-
wadzone… Oni te linie będą mogli odtworzyć w taki 
sposób, w jaki funkcjonowały wcześniej, natomiast 
przewoźnicy wykonujący przewozy teraz będą mu-
sieli się przeorientować się na nowe połączenia, na 
nowe linie, tak aby docierali, jeszcze raz powtarzam, 
do tych miejscowości, do których teraz nie docierają.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał rozwinąć ten wątek, o który pytałem 

pana senatora Peczkisa. Pan minister częściowo już 
odpowiedział na to pytanie. Chodzi mi o to, czy nie 
będzie takiej, nazwijmy to, gry rynkowej z likwidacją 
linii, które balansują na granicy opłacalności w tej 
chwili albo są wręcz deficytowe, właśnie w kontekście 

do czynienia ze spadkiem, tak jak mówię, ogólnej 
liczby wypadków, ale też ze spadkiem liczby ofiar 
śmiertelnych. Jeżeli jest potrzeba przekazania infor-
macji szczegółowej na piśmie, to oczywiście, Panie 
Senatorze, wychodząc naprzeciw takiemu oczekiwa-
niu, przygotujemy ją.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, być może wracam do 

sprawy, o której pan już mówił, ale może jeszcze trze-
ba będzie to uzupełnić. Jestem współautorką wnio-
sku mniejszości, w którym wnosimy o wykreślenie 
z art. 25 ust. 1 tych wszystkich zapisów, które doty-
czą niefunkcjonowania linii zbiorowego przewoźnika 
przez wskazany okres, tj. 3 miesiące. Czy nie uważa 
pan, że jest to właściwie punkt mamiący organizatora 
i zmuszający go do takich czynności, które na dobrą 
sprawę będą – że użyję tu takiego słowa – oszukiwały 
wojewodę, oszukiwały nas wszystkich? Bo jeśli za-
mkniemy linię, to łatwiej dostaniemy ten fundusz. 
Mówię tak, bo czytam te zapisy literalnie, np. ten: 
liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobu-
sowych o charakterze użyteczności publicznej, dla 
których organizator złożył wniosek – i dalej jest to, 
o czym mówię – które nie funkcjonowały co najmniej 
3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy. Czyli 
to jest w zasadzie jedyny warunek i tylko o te linie tu 
chodzi. I to będzie działało od roku 2020, bo przepi-
sy, które mówią o złożeniu wniosku, o rozpatrzeniu, 
powodują, że pieniądze na to znajdą się dopiero w no-
wym roku finansowym, właściwie w nowym roku 
budżetowym. Ja tak to rozumiem, ale w razie czego 
proszę mnie wyprowadzić z błędu. Ja uważam, że 
powinien być program i powinny być rozpatrywane 
także te linie, które mają szanse rozwoju, tzn. one 
także powinny mieć prawo dostępu do tych środków. 
Tak że to jest jeden z dodatkowych wniosków, które 
wojewoda może sobie rozpatrywać. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Przede wszystkim sprawa fundamentalna wygląda 

tak, że ustawa wejdzie w życie miesiąc po publika-
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(senator J.M. Jackowski) Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja o tym mechanizmie 3-miesięcznym wiem. 

Zapowiedź tego programu pojawiła się bodajże 
w kwietniu. Ustawa wchodzi w życie, jeśli dobrze 
rozumiem, 1 stycznia 2020 r…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber: Ustawa wchodzi miesiąc po…)

Proszę mi wyjaśnić ten mechanizm, żebym to 
dobrze zrozumiał. Czy następujące teraz likwidacje 
nie wpisują się w to, co określiliśmy mianem gry 
rynkowej? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Ustawa wchodzi w życie miesiąc po publikacji. No, 

pytanie, jak szybko Wysoka Izba tę ustawę uchwali, 
kiedy podpisze ją pan prezydent i kiedy będzie opubli-
kowana, ale wchodzi w życie jeszcze w tym roku. Jak 
już powiedziałem tu kilka razy, ten okres 3 miesięcy 
ma na celu uniknięcie takiej celowej i prowadzonej 
z premedytacją likwidacji linii autobusowych po to, 
żeby otrzymać dofinansowanie. Jest to, że tak po-
wiem, bezpiecznik, który wykluczy negatywne gry 
rynkowe w przewozach autobusowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To już pan minister mówił, myślę, że nie potrzeba 

powtarzać.
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, zanim zaczęliśmy tu 

procedurę, spotkałem się w 5 powiatach… Namawiam 
pana ministra do tego, żeby pańskie służby bardziej 
spenetrowały sytuację w powiatach, sprawdziły, 
jaka ona jest. Namawiam też do tego, żebyśmy się 
zastanowili, po co jest ten pośpiech, skoro ona jest 
w wielu przypadkach nie tylko niedoprecyzowana, 
ale… Bardzo często używacie państwo sformułowa-
nia „białe plamy”. Panie Ministrze, białe plamy są 
właśnie tam, gdzie nie ma rozwoju gospodarczego, 
a z reguły wiąże się to z tym, że te gminy są przede 
wszystkim ubogie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę o pytanie. Pan zaczyna dyskusję. 
Pytanie.)

Tak.
Panie Ministrze, moje pytanie jest bardzo konkret-

ne: z czego one mają mieć wkład własny?

działania tej nowej ustawy. Jakie są tutaj mechani-
zmy zabezpieczające? U mnie w okręgu zdarzyło 
się – ja jestem senatorem z subregionu ciechanow-
skiego – że właśnie teraz, w powiecie mławskim, są 
likwidowane linie bardzo istotne dla mieszkańców 
tego powiatu. On jest dosyć rozległy i nie każdy ma 
samochód i możliwości finansowe, żeby się własnym 
samochodem poruszać…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Sena- 
torze, przepraszam, ale chyba na to pytanie pan mi-
nister już odpowiadał.)

Pytanie jest takie… Dokończę. Pytanie jest takie: 
jakie jest natężenie – w skali kraju – tego rodzaju 
zjawisk likwidowania linii? Czy ministerstwo to mo-
nitorowało? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Tak jak powiedziałem wcześniej, linie były likwi-

dowane sukcesywnie i nie od wczoraj, nie od 2 lat, 
tylko od lat 29. W 1990 r. mieliśmy do czynienia 
z przewozami autobusowymi na poziomie blisko 
1 miliarda km rocznie. W tym roku to jest już poło-
wa – rocznie realizowane przez przewozy autobusowe 
jest nieco ponad 460… Tak że likwidacja połączeń 
komunikacyjnych następuje od 29 lat i następuje rów-
nież w roku bieżącym. My chcemy odróżnić taką 
likwidację, która, jak to określił pan senator, jest grą 
rynkową, od takiej naturalnej likwidacji przewozów, 
w przypadku których organizator faktycznie nie jest 
w stanie deficytu opłacać. Zabezpieczeniem przed 
grą rynkową jest art. 25 mówiący o tym, że te linie 
musiały być zlikwidowane przynajmniej na 3 mie-
siące przed wejściem ustawy w życie, czyli zostały 
wygaszone w sposób naturalny ze względu na trud-
ności finansowe w ich utrzymaniu. Unikamy w ten 
sposób sytuacji, w której celowo likwidowane linie 
– likwidowane po to, żeby wznowić je po wejściu 
ustawy w życie i otrzymać środki finansowe na te 
połączenia; one mogłyby być realizowane, a nie są – 
będą realizowane po otrzymaniu złotówki, 80 gr czy 
60 gr, w zależności od wysokości deficytu, do takiej 
linii. Właśnie ten art. 25 jest takim bezpiecznikiem, 
takim zwornikiem, który tę kwestię reguluje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce uzupełnić? Proszę.
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(senator W. Komarnicki) którzy będą płacili za bilety i właśnie w ten sposób 
będzie generowany przychód.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
To jest ostatnie krótkie pytanie, Panie Ministrze. 

Chodzi mi o środki funduszu, o to, na co są prze-
znaczone. W ustawie jest zdefiniowane, że na dofi-
nansowanie zadań i na wydatki związane z obsługą 
funduszu. Pamiętam naszą dyskusję na temat 500+, na 
temat właśnie obsługi tego funduszu – tam było 2% 
czy 1,5% – dyskutowaliśmy na ten temat. Chciałbym 
się dowiedzieć czegoś o wydatkach na obsługę fun-
duszu, bo nie znalazłem w ustawie żadnego zapisu, 
a powinien być określony jakiś limit tych wydatków. 

W związku z tym mam pytanie: czy gdzieś w usta-
wie jest określone – to powinno być zapisane – ja-
kie są maksymalne wydatki na obsługę funduszu? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Panie Senatorze, wydatki na obsługę funduszu 

nie będą ponoszone ani przez… tzn. nie są zabudże-
towane ani dla Ministerstwa Infrastruktury, które 
jest dysponentem, ani dla wojewodów. My tę ustawę 
będziemy realizować z takim potencjałem osobo-
wym, z jakim teraz pracujemy. Ale będą one możliwe 
do wykorzystania przez organizatorów. Wiadomo, 
że stworzenie całej siatki połączeń, wszystkich linii 
przez organizatorów będzie wymagało dodatkowego 
nakładu pracy właśnie tam, w starostwach, w gmi-
nach. I przewidujemy, że wspomniane środki zostaną 
wykorzystane na ten cel.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, 3 krótkie pyta-

nia. Rok 2019 to 300 milionów zł. Czy państwo macie 
symulację, na ile kilometrów dziennie, jeżeli zało-
żymy, że to będzie 5 dni w tygodniu… Bo mówimy 
tutaj głównie o jeździe w ramach potrzeb szkolnych 

Z drugiego pytania się wycofuję, bo takie pytanie 
przed chwilą zadał pan senator. Też uważam, że to 
jest kombinacja, te 3 miesiące.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie było zadane. Teraz jest pańskie pytanie. 
Proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, z jednej strony jest zarzut o pośpiech, o to, 

że za szybko, jest sugestia, żeby jeszcze poczekać, 
przeanalizować, dopracować, a z drugiej strony  
na początku dyskusji padło sformułowanie, że obec-
ny rząd przez 3 lata nic nie zrobił. No, albo jedno, 
albo drugie. To są stwierdzenia, które nawzajem się 
wykluczają…

(Senator Władysław Komarnicki: Wcześniej robił 
słabo.)

…a padają tylko z jednej strony dyskusji politycz-
nej, ze strony państwa senatorów.

Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością,  
że prace nad tym projektem ustawy trwały naprawdę 
bardzo długo. To nie jest tak, że ten program, ten po-
mysł został przedstawiony w marcu tego roku i wtedy 
zaczęły się prace w Ministerstwie Infrastruktury. 
Tak naprawdę problem został zdiagnozowany dużo 
wcześniej i prace nad sporządzeniem ram prawnych 
były realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury 
od wielu miesięcy. Chciałbym z tego miejsca podzię-
kować wszystkim pracownikom, dyrektorom depar-
tamentów, naczelnikom, wszystkim ludziom, którzy 
przygotowywali ten projekt przez ostatnie miesiące. 
Bardzo gorąco państwu za to dziękuję. To jest nowa 
ustawa, to nie jest nowela przepisów, które już funk-
cjonują, tylko jest to stworzenie nowej ustawy, która 
składa się, o ile dobrze pamiętam, z 55 artykułów. 
I naprawdę…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie!)
Jeszcze jedno słowo, Panie Marszałku.
Naprawdę mała, stosunkowo mała liczba popra-

wek zgłoszonych zarówno na posiedzeniu komisji 
sejmowych, jak i senackich świadczy o tym, że zo-
stała ona przygotowana bardzo, ale to bardzo dobrze.

Z czego będzie dochód własny? Jak powiedziałem, 
10% to wkład własny organizatora: gminy, związ-
ku gmin, powiatu albo związku powiatów. No, ale 
liczymy na to, że te linie, te autobusy czy busy nie 
będą woziły powietrza, tylko będą woziły pasażerów, 
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(senator L. Czarnobaj) Tak, w całej Polsce. Rocznie w całej Polsce.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja już podzieliłem to 

wszystko na gminy, to ja panu podam kwotę.)
Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: Już wyliczyłem, ile 

to jest na gminę…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Sena- 

torze…)
(Głos z sali: Przed przerwą…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …po kolei. 

Proszę, pan minister odpowiada.)
Faktycznie, można wyliczyć, ile to będzie średnio. 

Ale, tak jak mówię, regiony różnią się, jeżeli chodzi 
o organizację komunikacji, różnią się, jeżeli chodzi 
o potrzeby. No, wykluczyliśmy związek metropolital-
ny, oni to sobie organizują we własny sposób. Każdy 
region Polski jest inny. Zobaczymy, jakie tutaj będą 
zachowania. Generalnie odbiór tej ustawy jest bardzo 
dobry. Jest w naszą stronę formułowane oczekiwanie 
i dlatego też realizujemy to za pośrednictwem tej 
nowej ustawy, która, jak mówiłem wcześniej, była 
przygotowywana w Ministerstwie Infrastruktury już 
od wielu, wielu miesięcy.

A jeśli chodzi o stabilność dla przewoźników,  
to w tym pierwszym okresie, przejściowym, prze-
woźnicy będą podpisywali umowy z organizatorami 
maksymalnie na 1 rok, ale w sytuacji, kiedy ta ustawa 
wejdzie w życie, od 2022 r. umowy będą mogły być 
zawierane nawet na 8 lat. Tak że będzie stabilność dla 
przewoźników, gwarancja, że samorząd, organizator 
będzie chciał wykorzystać firmy autobusowe, czy to 
swoje jako jednostki, spółki samorządowe, czy też 
działające na rynku prywatnym, przez dłuższy okres.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Co teraz, Panie Sekretarzu? Czy ktoś jeszcze ma 

pytanie?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Senator Kleina 

ma pytanie.)
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku!
Jest prośba o odpowiedź na piśmie w tej sprawie. 

To pytanie nie jest wprost związane z tą ustawą, ale 
nawiązuje do tego, co pan minister powiedział na 
początku, a więc dotyczy tych zadań, które pan re-
alizuje.

W związku z tym chciałbym prosić o odpo-
wiedź na pytanie, na jakim etapie są przygotowania 
związane z przetargami, które miały być ogłoszone  

i innych, ale załóżmy, że chodzi o 5 dni w tygodniu. 
2 tysiące gmin, bo nie liczę tych, których ustawa nie 
będzie dotyczyć… Czy macie państwo skalkulowane, 
ile dziennie, statystycznie będzie można w jednej gmi-
nie przejechać kilometrów? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Jak rozumiem, mechanizm jest nastę-
pujący: 300 milionów zł w roku 2019… A ile jest 
planowane w roku 2020? I czy ma pan zapewnie-
nie, nie wiem czyje, czy polityczne, czy po stronie 
pani minister finansów… Bo najgorszą możliwością 
byłoby to, że program zostałby uruchomiony – co 
do idei się zgadzamy, co do rozwiązań dyskutuje-
my – a w 2020 r. byśmy go nie zobaczyli. Bo osoba 
czy firma uruchamiająca taki przewóz powinna mieć 
pewną perspektywę.

I ostatnie pytanie. To jest to, o co pytał pan sena-
tor Kleina. Proszę powiedzieć, dlaczego nie jest tak 
– wpiszę się w znaną melodię „to już 4 lata państwo 
jesteście” – że ustawa, która jest ustawą dobrą, ustawa 
o publicznym transporcie zbiorowym, która powinna 
być bazą pewnej strategii… Jeżeli nie stać nas, jako 
państwa, na realizację całej ustawy, to wybieramy 
pewną część i ją realizujemy. A państwo tworzycie 
z boku osobną ustawę, nowe źródło i…

(Senator Janina Sagatowska: To w debacie…)
…nowy system. Pytanie proste: dlaczego nie idzie-

cie tą drogą na bazie ustawy chyba z 2010 r., o ile 
pamiętam, tylko uruchamiacie nową ścieżkę do idei 
i zadania, które, jak uważam, należy wspierać?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie 3 pytania. Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo.
Pytanie dotyczące finansowania. No, był to pro-

jekt rządowy, był on konsultowany przez wszystkie 
ministerstwa, również przez Ministerstwo Finansów. 
Wskazane źródła są stabilne i dają gwarancję finanso-
wania nie tylko w roku 2019, lecz także w roku 2020 
i w kolejnych latach. Czyli w 2019 r. – 300 milio-
nów zł, w kolejnych latach – 800 milionów zł. I jeżeli 
założymy – to będzie odpowiedź na pierwsze pytanie 
– że każdy organizator otrzyma maksymalną kwotę 
wsparcia, czyli 1 zł do 1 wozokilometra, to w przy-
padku wydatkowania 800 milionów zł odtworzymy 
800 milionów km połączeń autobusowych.

(Senator Kazimierz Kleina: Rocznie?)
Rocznie.
(Senator Kazimierz Kleina: W całej Polsce?)
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(senator K. Kleina) Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja bym pokazał od-

powiedź…)
Ja teraz… Dobrze, dobrze. Ja będę postępował 

zgodnie z regulaminem.
Czy pan minister zobowiązuje się do odpowiedzi 

na to pytanie, czy nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Nie ma żadnego problemu, Panie 
Marszałku. Jeżeli jest…)

Dziękuję bardzo. Dobra. Zgodnie z regulaminem, 
okej.

Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-
dzę chętnych.

Dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, za prace. Bardzo dziękuję również le-
gislatorom senackim za uwagi, które do nas trafiły. 
Dziękuję bardzo.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że pan minister, przedstawiciel rządu, 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania skierowane do ministra przez pana senatora 
Probierza i pana senatora Kleinę.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Jan Maria Jackowski jako pierwszy.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że należą się 

słowa uznania za ten projekt ustawy i w ogóle za 
podjęcie problemu, problemu, który może jest mniej 
istotny i palący dla mieszkańców wielkich miast, 
ale jest bardzo istotny dla mieszkańców mniejszych 
ośrodków, a zwłaszcza terenów wiejskich, ponieważ 
faktem jest – i w toku dyskusji pan minister o tym 
powiedział – że przez ostatnie prawie 3 dekady mie-
liśmy do czynienia z likwidacją siatki połączeń, którą 
Polska była skomunikowana. Część tych likwidacji 
oczywiście była racjonalna, wiązała się ze zmianami 
cywilizacyjnymi, jakie nastąpiły, ale część tych li-
kwidacji, zwłaszcza poczynionych w ostatnich latach, 
w sposób szczególnie dotkliwy odbiła się na życiu 
mieszkańców tych najmniejszych ośrodków.

Gdy patrzymy na to od strony państwa, jest tu 
pewien dylemat, dylemat podobny do tego, jaki mamy 
np. w odniesieniu do edukacji. Wiadomo, że w środo-
wisku wiejskim utrzymanie szkoły i nauczyciela jest 
droższe niż w wielkim mieście. Dlaczego? Dlatego 
że klasy są mniej liczne, a trzeba zapewnić nauczy-
cieli poszczególnych przedmiotów. Z tego powodu 
samorządowcy z terenów wiejskich, z terenów ma-
łomiasteczkowych często w dyskusjach przy okazji 
oświaty i subwencji oświatowej ten problem podno-

w czerwcu. To jest informacja przekazana przez 
pana ministra Adamczyka i pana ministra Müllera 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oni 
podpisali w Słupsku takie porozumienie o urucho-
mieniu, rozpoczęciu budowy Trasy Kaszubskiej, 
drogi ekspresowej nr 6 od Szczecina do Gdańska. 
I na jakim etapie są przetargi, o których pan minister 
mówił, że będą ogłoszone w czerwcu tego roku, doty-
czące odcinka od Bożego Pola do Słupska i dalej do 
Sianowa na trasie ekspresowej nr 6? Równocześnie 
mam prośbę o przekazanie informacji o etapach bu-
dowy tego odcinka drogi ekspresowej nr 6, a więc od 
Bożego Pola do Sianowa. Dziękuję bardzo. Ale to na 
piśmie, bo to jakby nie jest…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Nie jest to przedmiot dzisiejszej dyskusji. 

Oczywiście odpowiedź zostanie udzielona w sposób 
pisemny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale to dotyczy tej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Nie.)
Nie.
(Senator Kazimierz Kleina: To nawiązuje do…)
Ale to nie jest…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale, Panie…)
Ale to nie jest formuła, Panie Senatorze. Ja zwra-

cam uwagę, że to nie jest formuła zwracania się do 
ministra. Zwraca się pan o udzielenie odpowiedzi na 
piśmie w innej sprawie niż sprawy, których dotyczy 
ta ustawa.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to…)
Jest inna formuła…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
…inna możliwość, mamy oświadczenia, możemy 

kierować pisma.
(Senator Kazimierz Kleina: Robię to systematycz-

nie, Panie Marszałku, tylko…)
I bardzo proszę to robić dalej, bo nasi ministrowie 

zawsze skrupulatnie odpowiadają na pytania.
(Senator Kazimierz Kleina: No właśnie nie od-

powiadają.)
Na które pytanie nie odpowiedzieli?
(Senator Kazimierz Kleina: Odpowiadają w taki 

sposób, że nie ma żadnej odpowiedzi.)
No, ale to tak… Dobrze.
(Senator Kazimierz Kleina: Po prostu nie da się, 

naprawdę…)
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(senator J.M. Jackowski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie Ministrze!
Ja bardzo krótko, albowiem podpisuję się pod wy-

stąpieniem reprezentanta mniejszości, pana senatora 
Florka. Ta ustawa, tak jak mówiłam, idzie w bardzo 
dobrym kierunku, niemniej posiada wiele wad.

Poprawka, o której będę mówiła, powinna być 
wpisana w ustawę matkę, o czym mówiliśmy, w usta-
wę o publicznych transporcie zbiorowym. Stąd było 
moje pytanie do pana ministra, pytanie o to, na ja-
kim etapie są prace nad ustawą. Powiedział pan, że 
jest… Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać, bo 
pan minister zapewne będzie chciał się odnieść do 
naszych wystąpień.

Ona odrobinę wykracza poza normę ustawo-
wą, o której dzisiaj mowa. Niemniej jednak, będąc 
w Złocieńcu, gdzie z powodu nierentowności, bra-
ku rentowności zostało wykasowanych 18 linii au-
tobusowych, zobowiązałam się do tego, że zgłoszę 
tę poprawkę. Gminy, o których mówił również pan 
senator Jackowski, to są gminy małe, to są gminy 
popegeerowskie. One po prostu będą miały kłopot 
nawet z tym niewielkim wkładem własnym, o którym 
pan mówił, wynoszącym czy 30%, czy 10%, będą 
miały kłopot z tymi pieniędzmi.

Druga sprawa jest taka, że nie są to gminy czy 
wioski duże. To 4 gospodarstwa czy 5 gospodarstw, 
które bardzo często korzystały z tego transportu, 
o czym również wspominałam, z tych właśnie do-
wozów dzieci do szkół. Często to są ludzie starsi, 
bo jak wiemy, młodzi ludzie wyemigrowali i albo 
przejeżdżają do rodziców na okres wakacji, albo ich 
odwiedzają. W związku z tym to często są ludzie 
faktycznie odcięci od możliwości bieżącego zakupu 
niezbędnych towarów czy chociażby udania się do 
lekarza albo do gminy, załatwienia swoich potrzeb 
bieżących.

W związku z tym, że tak jak mówiłam, w tej 
ustawie nie ma tego zapisu, ja zgłosiłam poprawki do 
protokołu, Panie Marszałku, ale teraz je odczytam, po-
nieważ zapewne pan minister będzie chciał się odnieść 
do tych poprawek, poprawek do ustawy o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej. Tutaj dodam, Panie Ministrze,  
że mam nadzieję, że jak ta ustawa powstanie, ta ustawa 
matka, to znajdą się w niej m.in. te zapisy.

Poprawka pierwsza. W art. 13 w ust. 1 po pkcie 3 
dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „zasady wykonywania 

szą. Ze strony państwa jest tu dylemat, czy kierować 
się czystym pragmatyzmem, rachunkiem rynkowym, 
nie uwzględniać czynnika społecznego oraz kwestii 
społecznych, likwidować takie szkoły i uzasadniać 
to przede wszystkim racjami ekonomicznymi, czy 
też nie robić tak i mówić „zależy nam na równomier-
nym rozwoju kraju, na możliwości dostępu do usług 
publicznych przez jak najszersze kręgi społeczne”.

Podobnie jest z przejazdami. Zawsze można to 
uzasadnić rynkowo, powiedzieć, że utrzymywanie 
takiej linii jest bez sensu, bo jest 5 czy 7 pasaże-
rów. Wystarczy pojeździć po mniejszych ośrodkach 
i zobaczyć, jak te autobusy są obciążone, w jakich 
momentach jest największe zainteresowanie przejaz-
dami. Zazwyczaj wiąże się to z dojazdem do pracy 
albo do placówek edukacyjnych, na uczelnie, do 
szkół. Te przejazdy są szczególnie, że tak powiem, 
intensywne. I rodzi się pytanie, czy mamy mieć 
państwo, które mówi: „Obywatelu, radź sobie sam. 
Jak cię nie stać na samochód, jak cię nie stać na 
zorganizowanie własnego przewozu, to po prostu 
nie będziesz miał tego przewozu”. A może w sposób 
solidarnościowy powinniśmy podejść do tego pro-
blemu i próbować wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
i aspiracjom społecznym, zamiast prowadzić polity-
kę pewnego rodzaju społecznego czy ekonomicznego  
wykluczania?

Taka jest ta ustawa. Ona wychodzi naprzeciw 
konkretnym potrzebom. Oczywiście można dys-
kutować o tym, czy ustawa mogłaby być jeszcze 
lepsza, czy może jeszcze gorsza, czy ona spełni po-
kładane w niej nadzieje, czy nie. W moim głębokim 
przekonaniu ona idzie w bardzo dobrym kierunku, 
ponieważ wprowadza na stałe mechanizm mówią-
cy o tym, co robić w sytuacji, kiedy przewoźnik…  
No trudno wymagać od prywatnego przewoźnika, 
żeby dotował linię, która jest ewidentnie deficytowa. 
A tu jest mechanizm wspomagania. I wydaje się… 
Mówię to jako senator z północnego Mazowsza, 
z subregionu ciechanowskiego, gdzie cały szereg 
atrybutów mniejszych ośrodków został zlikwidowa-
ny. Była likwidacja posterunków Policji, likwidacja 
punktów pocztowych, likwidacja przystanków au-
tobusowych, likwidacja szkół, likwidacja niektó-
rych elementów związanych ze służbą zdrowia.  
To wszystko było odbierane przez mieszkańców ta-
kich terenów jako degradacja cywilizacyjna miejsca 
ich zamieszkania. Nasz rząd wychodzi im naprze-
ciw poprzez rozwiązywanie tych problemów. Rząd 
w sposób racjonalny próbuje te kwestie rozwiązać, 
tak aby nie tworzyć Polski, która byłaby Polską przy-
jazną przede wszystkim mieszkańcom największych 
miast, największych ośrodków, o najwyższych do-
chodach. Dziękuję.
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(senator G. Sztark) to działania chaotyczne i przypadkowe, wynikające 
tylko i wyłącznie z tego, że jest kampania wyborcza.

Szkoda właśnie, że ta ustawa, nad którą dzi-
siaj pracujemy, jest uwikłana w kampanię wybor-
czą, teraz kampanię wyborczą przed wyborami do 
Europarlamentu i jesienną kampanię wyborczą przed 
wyborami do parlamentu krajowego. Przez ponad  
3 lata, już przez prawie 4, czekaliśmy na to, że pań-
stwo podejmiecie ten temat, ponieważ na samym 
początku kadencji podjęliście decyzję, że ustawa 
przestaje funkcjonować. Ja uważam, że to był błąd. 
Niestety w to, aby ta ustawa została zawieszona, jeśli 
chodzi przynajmniej o część zapisów, zaangażował 
się także senator Czelej, ale on ją rozumiał i później 
przygotował tę nowelizację, która w 2018 r. była ini-
cjatywą Senatu skierowaną do Sejmu. Bez odpowie-
dzi. Ta sprawa nie była kontynuowana.

Wydaje mi się… Ażeby nie przedłużać i jakby 
nie mówić o tych sprawach generalnych, chcę po-
wiedzieć w ten sposób. Otóż na obszarze powia-
tu lub na poziomie porozumienia 2–3 powiatów, 
gdzie jest potrzeba zorganizowania takiego jedno-
litego transportu subregionalnego, są linie, które 
są bardzo rentowne. To można wyraźnie pokazać. 
Ja dokładnie przyjrzałem się temu, jak funkcjonuje 
transport publiczny na terenie 2 powiatów, powiatów 
słupskiego i lęborskiego – mówię o tych powiatach 
dlatego, że te powiaty przejęły na współwłasność 
PKS – i wyraźnie widać, że są linie bardzo rentowne, 
np. Łeba – Lębork, gdzie transport jest doskonale 
zorganizowany i przynosi dobre dochody, zresztą 
nie tylko PKS-owi, ale także prywatnym przewoź-
nikom. Podobnie jest na linii Słupsk – Ustka. To są 
miejscowości turystyczne i tam, na tych obszarach 
przewozy przez cały rok są bardzo dobre. Ale są też 
oczywiście przewozy deficytowe.

Państwo proponujecie takie rozwiązanie, że będą 
finansowane tylko linie deficytowe i będą dopłaty 
do każdego kilometra. Według mnie to jest błąd, 
bo transport subregionalny czy lokalny trzeba 
rozpatrywać łącznie, w szerszym zakresie, w ten 
sposób, że jeżeli jest linia autobusowa, np. między 
Łebą a Lęborkiem, która przynosi dochód, to trzeba  
ją traktować łącznie np. z linią przez te malutkie 
wsie, które są wykluczone komunikacyjnie, bo tam 
się nikomu nie opłaca jeździć. W uproszczeniu, 
w skrócie, bo mamy teraz mało czasu, można po-
wiedzieć, że warunkiem wpuszczenia przewoźnika 
na linię Łeba – Lębork jest to, że on obsługuje rów-
nocześnie linie deficytowe, te, na których połączenie 
autobusowe się nie opłaca. Tymczasem ten system, 
niestety, będzie prowadził do pogłębienia tego pro-
blemu, bo za złotówkę nie rozwiąże się problemów 
komunikacyjnych tych małych wiosek, z których 
dzieci, młodzież do szkół muszą dojechać, a dorośli 
muszą dojechać do pracy.

przewozów autobusowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej w niedzielę, święta oraz dni wolne od 
nauki”.

Poprawka druga. W art. 24 w ust. 6 po pkcie 2 do-
daje się pkt 2a w brzmieniu: „planowane linie komu-
nikacyjne, na których będą wykonywane przewozy 
autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 
w niedzielę, święta oraz dni wolne od nauki, a także 
planowaną częstotliwość połączeń w te dni”.

I ostatnia poprawka. W art. 25 w ust. 1 po pkcie 6 
dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „liczbę objętych wnio-
skiem linii komunikacyjnych, na których będą wyko-
nywane przewozy autobusowe o charakterze użytecz-
ności publicznej w niedzielę, święta oraz dni wolne 
od nauki, a także częstotliwość połączeń w te dni”.

Liczę na pozytywne załatwienie i rozpatrzenie 
tych poprawek. Przekazałam je, tak jak mówiłam, 
Panie Marszałku…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, to już 
mam zapisane.)

…wcześniej je przekazałam, szanując czas całego 
Senatu. Dziękuję bardzo i liczę na pozytywne zała-
twienie tego problemu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator. Poprawki już są 

złożone.
(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
Teraz pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od wielu lat zajmuję się kwestiami transportu, 

szczególnie tego transportu lokalnego i subregional-
nego, dostrzegając oczywiście ten problem, o którym 
mówili państwo senatorowie, że wiele miejscowości, 
szczególnie na obszarach wiejskich, jest wykluczo-
nych komunikacyjnie. Tak więc szczególnie młodzi 
ludzie, uczniowie mają kłopoty z dojazdem do szkół 
średnich, ponadpodstawowych, wcześniej ponad-
gimnazjalnych. I to jest bardzo poważny problem. 
Problemem jest oczywiście także dojazd do pracy 
dla wielu ludzi z tych właśnie obszarów wiejskich.

Dlatego też z taką nadzieją przed laty patrzyłem 
na przyjętą przez parlament, w jednej z poprzednich 
kadencji, ustawę o publicznym transporcie zbioro-
wym. Ta ustawa była przyjęta w grudniu 2010 r., to 
była duża, ważna, trudna ustawa, dlatego miała długie 
vacatio legis. Wydawało mi się wówczas, i dzisiaj 
w dalszym ciągu jestem o tym przekonany, że można 
dobrze zorganizować ten transport subregionalny, 
ale to wymaga przemyślanych działań, nie mogą być 
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(senator K. Kleina) niądze. Rządzenie nie polega tylko na rozdawaniu 
pieniędzy, naprawdę, to nie jest sposób na to, żeby 
było w Polsce lepiej. To polega na lepszym organizo-
waniu życia publicznego, to często można zrobić bez 
pieniędzy, dzięki dobrej regulacji. Ale rozdawnictwo 
prowadzi na dłuższą metę donikąd, jest niezwykle 
szkodliwe. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Florek. Bardzo proszę. 

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz pierwszy jestem tu z tabletem – to tak, że-

bym mógł się ustosunkować do niektórych wypowie-
dzi. Przede wszystkim chciałbym, Panie Ministrze, 
odnieść się do tych źródeł finansowania. Mówił pan 
o Inspekcji Transportu Drogowego, bo ten temat fi-
nansowania, szczególnie w świetle tego, o co pan 
Probierz pytał… Otóż np. kara pieniężna stanowi 
dochód budżetu państwa, z tym że kara pieniężna 
pobrana przez organ Inspekcji Transportu Drogowego 
stanowi wpływ Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej itd., 
itd. Powiedział pan o tym, że do tej pory te pieniądze 
wpływały do budżetu – to się zgadza, ale to były pie-
niądze z inspekcji, one wpływały do budżetu. Po to 
wpływały do budżetu, żeby też po części wrócić na 
zadania inspekcji transportu. No a w tym prawie jest 
zmiana. Ta zmiana polega na tym, że one nie wpłyną 
do budżetu, tylko bezpośrednio zostaną skierowane 
do tego funduszu. No okej, można i tak zrobić.

No a w świetle pytań pana Probierza… Chciałbym 
się do tego ustosunkować, bo jeśli chodzi o to, co pan 
senator Kleina przed chwilą powiedział, to ja mogę się 
pod tym wszystkim podpisać. Dokładnie powiedział, 
o co tu chodzi. Wiemy, co ta ustawa ma na celu i po 
co ona jest. Więc to, o czym mówię, to jest właściwy 
kierunek, to są właściwe działania i pewno wszyscy 
z państwa też sobie zdają z tego sprawę, ale jest okres 
wyborczy, w związku z tym, jak wiemy, takie sytu-
acje mają miejsce.

Teraz tak: była mowa o… Pan Probierz pytał, 
jak wygląda ta sytuacja odnośnie do statystyk wy-
padków itd. Pan minister powiedział coś takiego,  
że rok 2017 był tym rokiem najlepszym, jeżeli chodzi 
o wypadki drogowe. Ja niedawno składałem u pana 
marszałka oświadczenie na temat właśnie sytuacji 
bieżącej, jaka jest w obszarze bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, i oczywiście znam te stany dokład-
nie, niektóre na pamięć. W roku 1991 na polskich 
drogach zginęło 7 tysięcy 901 osób, potem co roku  

Tak więc wydaje się, że trzeba na ten temat pa-
trzeć zdecydowanie inaczej, że ta próba doraźnego 
rozwiązania, takie hasło rzucone w kampanii wybor-
czej prowadzi do dalszej deformacji. Samorządowcy 
zwracają na to uwagę. Ja dzisiaj rozmawiałem, także 
wcześniej, ze starostami z Lęborka, ze Słupska, także 
z Człuchowa. Człuchów jest tu doskonałym przykła-
dem, leży w województwie pomorskim. Człuchów 
utworzył zakład budżetowy czy jednostkę budżetową, 
która ma się zajmować transportem lokalnym. Oni to 
dość dobrze rozwiązują, a tam oczywiście tak samo 
występuje problem wykluczenia komunikacyjnego.

Taki sposób prostego finansowania, jaki państwo 
tu proponujecie, to jest niestety zły sposób. Ja jestem 
za tym, żeby wspierać to finansowo, trzeba to robić, 
ale trzeba to robić w taki sposób, żeby to gmina sa-
modzielnie podejmowała decyzje o tym, jak te środki 
przekazać na funkcjonowanie transportu w całym 
obszarze swojego działania.

Tu jest naprawdę wiele poważnych problemów, 
które powinny być omówione w dłuższej dyskusji, 
żeby je dobrze rozwiązać, w takiej debacie, której 
w tej sprawie absolutnie zabrakło. 300 milionów zł 
w tym roku to jest naprawdę ogromna kwota, to jest 
naprawdę ogromna kwota, a w przyszłym roku ma to 
być prawie 1 miliard, wpisane jest tu 900 milionów zł. 
Gdyby mądrze zarządzić tymi pieniędzmi, to można 
by osiągnąć efekt zdecydowanie lepszy, bo to jest po-
trzebne, tak aby to służyło lokalnym społecznościom.

Straciliście państwo w tej sprawie 4 lata przez 
przesuwanie wejścia w życie tej ustawy. Ostatnio, 
w grudniu zeszłego roku przy okazji ustawy okołobu-
dżetowej przesunięte zostało wejście w życie ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, a teraz w trybie 
nagłym przygotowujecie i wprowadzacie taką ustawę. 
No, nie można w ten sposób rządzić naszą ojczyzną. 
Trzeba trochę dłuższej perspektywy, tym bardziej że 
ona była, także wasi posłowie i senatorowie zwra-
cali na to uwagę, mówili o tym w naszej Izbie. Tak 
jak mówiłem, pan senator Czelej też angażował się 
w tę sprawę. Ja na początku miałem wątpliwości, gdy 
mówił, że trzeba uchylić tamtą ustawę, którą wyście 
– czyli my jako Platforma Obywatelska – uchwalili. 
On się w to nawet zaangażował. Nie zgadzałem się 
z jego zdaniem. Ale później widziałem, że on się 
zaangażował, żeby wrócić do tej sprawy. Nic, zero. 
A teraz takie działanie, które jest szkodliwe.

My nie będziemy głosowali przeciwko temu, tyle 
że ten sposób wydatkowania nie jest sposobem racjo-
nalnym, jest to po prostu sposób szkodliwy. Punktem 
wyjścia powinna być ta ustawa, którą uchwaliliśmy 
już 9 lat temu. Można ją było poprawiać, coś zmie-
niać, ulepszać – okej, ja się z tym zgadzam – a nie 
po prostu nie robić nic i później tylko rozdawać pie-
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(senator P. Florek) 1 tysiąca do 2 tysięcy. I dlatego te statystyki, o któ-
rych pan, Panie Ministrze, mówił, nie do końca…  
Bo trzeba popatrzeć na następny rok i się okazuje,  
że już jest całkiem inna sytuacja…

Czy ta ustawa… To, co pan senator Kleina…  
No, ja mógłbym to tylko powtórzyć, więc nie będę już 
powtarzał. Jak ona wpłynie? Czy jest szansa na to,  
że zmniejszy się to wykluczenie? No, kto będzie de-
cydował o tym? Wnioski będą wpływać do wojewody 
i wojewoda będzie je rozpatrywał. Pytanie pierwsze… 
Zobaczymy, czy te wnioski w ogóle będą wpływać 
do wojewody, bo my oceniamy, że złotówka dopła-
ty w przypadku linii, które są bardzo nierentowne,  
nie zachęci wcale samorządów do tego, żeby orga-
nizować transport, bo dopłata złotówki, gdy trzeba 
będzie tak i tak 2 zł czy 3 zł do tego jeszcze dopłacić, 
może nie mieć żadnego znaczenia. I może się nawet 
okazać, że ten fundusz, te 300 milionów na ten rok, 
w ogóle nie zostanie wykorzystany, bo nie będzie 
takiej potrzeby, bo nie ma tego, o czym pan senator 
Kleina mówił, że to musi być kompleksowo rozpa-
trywane, bo niektóre linie są dochodowe, niektóre 
niestety nie są… W związku z tym trzeba ten sys-
tem, nawet w oparciu o te przepisy, które w tej chwili 
obowiązują, zorganizować poprawnie. I nic więcej.

No, ta ustawa jest, tak jak powiedziałem, pewnym 
humbugiem przedwyborczym, który ma pokazać,  
że chcemy walczyć. Chcemy, my wszyscy chcemy 
walczyć, żeby tych wykluczeń nie było. I my oczywi-
ście tę ustawę albo poprzemy, albo się wstrzymamy 
– nie wiem – ale w każdym razie nie będziemy gło-
sować przeciw. Bo oczywiste jest, że jeżeli są jakieś 
środki i mogą one jakoś poprawić tę komunikację,  
to będziemy za. Jednak sygnalizujemy, że ta ustawa 
nie rozwiązuje problemu – i tak, i tak trzeba będzie 
do tego problemu wrócić ponownie.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że zgłaszam 
jeszcze poprawki do ustawy. Już pani senator Sztark 
zgłosiła, więc w takim razie też zgłoszę jeszcze po-
prawki. Te poprawki wynikają głównie z opinii Biura 
Legislacyjnego, były omawiane na posiedzeniu ko-
misji. W sumie jest ich dość sporo – 32 poprawki. 
Chciałbym je zgłosić, żeby jeszcze raz komisja się 
do nich ustosunkowała. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Minister transportu powiedział, że ta ustawa jest 

symbolem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. 
Ja niestety muszę powiedzieć, Panie Ministrze, że je-

to malało. W 2012 r. była zmiana statystyki, styczeń 
był doliczony i trzeba było troszeczkę inaczej po-
patrzeć na to, ale potem co roku statystyki mówiły 
o tym, że średnio o ok. 200–250 osób mniej ginie  
na polskich drogach. Panie Ministrze, w roku 2014 
na polskich drogach zginęło… I dlatego wziąłem ten 
laptop. To są dane Komendy Głównej Policji, bez-
pośrednie informacje, jak to wygląda, jeżeli cho-
dzi o wypadkowość. W 2015 r. zginęło na polskich 
drogach 2 tysiące 938 osób, a w 2014 r. – 3 tysiące 
202 osoby. Czyli ten trend był zachowany – dwie-
ście sześćdziesiąt parę osób mniej w stosunku do 
roku 2014. I co się dzieje w roku 2016? Po raz pierw-
szy statystyki idą do góry, ginie w Polsce 3 tysiące  
26 osób. I w roku 2017 rzeczywiście znowu to się 
odwraca troszeczkę, bo ginie 2 tysiące 831 osób, o czy 
pan tutaj mówił. No a w roku 2018 to są 2 tysiące  
862 osoby, czyli znowu trend jest skierowany do 
góry. Jak popatrzymy na dane od roku 2015 do 2018,  
to okaże się, że my stoimy w miejscu, czyli trend, 
który był poprzednio – co roku o ok. 250 osób mniej 
– został zahamowany. I taka jest prawda.

Dlatego pytam, jakie działania należy podjąć. 
Dlaczego ten trend został w tej chwili w ten sposób 
zahamowany, to my pewno wiemy. Piszę do pana 
ministra w tym oświadczeniu, z czego to wynika, 
jak wygląda w Polsce kontrola ruchu drogowego.  
I te radary, o których mówimy… Te pieniądze 
Inspekcja Transportu Drogowego powinna dostać 
właśnie na to, bo ma ich 600, a powinna mieć kil-
ka tysięcy, jak we Włoszech, gdzie jest ich 6 tysięcy  
– jak mówiłem, w innych krajach też mają po 5 tysię-
cy czy po 4 tysiące. Tego w Polsce nie ma. W związku 
z tym ja jestem za tym, żeby Inspekcję Transportu 
Drogowego dofinansować, i to bardzo mocno i bardzo 
szybko, bo jej działania mogą być skuteczne.

Na konferencji ostatniej, na której byłem w ubie-
głym tygodniu, był zastępca komendanta głównego 
policji z Norwegii i przedstawiał, jaka jest sytuacja 
w Norwegii. W Norwegii współczynnik osób, które 
giną, wynosi poniżej 2 na 100 tysięcy mieszkańców, 
w Polsce – 7,6, a w innych krajach europejskich – 4. 
Mniej więcej dwu-, trzykrotnie więcej osób ginie na 
polskich drogach niż na drogach innych krajów. I pan 
zastępca komendanta głównego policji z Norwegii 
powiedział, że u nich nie ma problemu, że u nich 
100 osób ginie w ciągu roku na drogach. No, ale 
Norwegia jest mniejsza. Z czego to wynika? To wy-
nika też z prawa, bo prawo jest zaostrzone. My za-
ostrzamy przepisy prawa może nie tam, gdzie trzeba 
je zaostrzyć. Powiedział, że u nich nie ma problemu 
przekraczania prędkości o 50 km/h, dlatego że u nich 
za to przekroczenie jest 21 dni aresztu, czyli 21 dni 
za przekroczenie prędkości, a mandaty wynoszą od 
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(senator W. Komarnicki) wiąże się to z tym, że te gminy są po prostu ubogie, 
bo nie mają pieniędzy. A wy jeszcze wymagacie od 
nich wkładu własnego. To przecież dla tych gmin bę-
dzie zawieszenie kamienia młyńskiego u szyi. Jeżeli 
zechcą dofinansować, to znowu zabraknie na jakieś 
inne ważne cele społeczne. To doprawdy genialne, żeby 
gminy, które mają trudną sytuację finansową, dodatko-
wo obciążać koniecznością dopłaty. Co ważne, jeżeli 
nie będzie tych środków w budżecie i nie przekażecie 
ich do końca roku, to gminy w ogóle tych środków nie 
dostaną, a to oznacza, że na końcu gminy będą musiały 
za to zapłacić. Sądzicie, że gminy będą ryzykować, 
że im nie zapłacicie i że one będą musiały dodatkowo 
płacić te środki? Przecież nie ma tu spójności.

I na koniec. Panie Ministrze, ja jako przedsiębior-
ca zawsze w życiu poprawiałem, jak było coś źle. 
A gwałtowne zmiany dla zmian kończą się ogromną 
stratą. Oby tak nie było. Oczywiście, że będziemy gło-
sować za tą ustawą. Oczywiście, że ustawa była przy-
gotowana PR-owsko. I zobaczy pan, Panie Ministrze, 
że nieraz się w tej sprawie tutaj spotkamy. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym powiedzieć kilka słów jako osoba, 

która 20 lat przepracowała w samorządach i 8 lat 
w parlamencie, z czego oczywiście 4 lata za kadencji 
Prawa i Sprawiedliwości. I powiem, że ja będę gło-
sował za tą ustawą, Panie Ministrze, ale nie dlatego, 
że jestem przekonany do tej ustawy, tylko dlatego, że 
jestem przekonany do idei. A jak się nie ma, co się 
lubi, to się lubi, co się ma. Widocznie państwo nie 
umiecie zrobić czegoś lepszego, więc trudno, niech 
będzie chociaż takie wspieranie samorządów. Bo to, 
co powiedział pan minister… Pytaliśmy, szczególnie 
ja i pan senator Kleina, dlaczego bazą nie jest ustawa 
z 2010 r., pewien kompleksowy sposób podejścia do 
rozwiązania ważnego problemu. Wszyscy, zarówno 
z lewej, z prawej strony, jak i ze środka sceny poli-
tycznej, opowiadają się za tym, jest to ruch w dobrym 
kierunku. Tylko że zamiast rozwiązywać problemy 
strategicznie… Nawet jeśli nie ma pieniędzy, żeby 
zrobić kompleksowe rozwiązanie problemu, to prze-
cież można realizować to częściowo, ale wtedy mamy 
pewną strategię. A państwo… Dobra ustawa, jak po-
wiedział pan minister, pojawi się, pracujemy nad nią  
– mówię o podejściu kompleksowym – a teraz osob-
nym strumieniem puszczamy pieniądze do samorzą-
dów, a docelowo do przewoźników.

(Rozmowy na sali)

żeli ta ustawa jest jakimkolwiek symbolem w zakresie 
wykluczenia komunikacyjnego, to jest symbolem nie-
udolności, w tej oczywiście sprawie, i – tak szczerze 
mówiąc – stanowi kropkę nad „i’.

Panie Ministrze, ta ustawa nie zlikwiduje białych 
plam, co więcej – jako działacz gospodarczy i wielo-
letni przedsiębiorca martwię się, że zostaną wyrzu-
cone kolejne miliony w błoto. Mówiąc grzecznym 
językiem: niegospodarnie zostanie ten ogromny wolu-
men finansowy spożytkowany. Aczkolwiek zgadzam 
się z panem, że wykluczenie komunikacyjne to jest 
bardzo poważny problem, i w ogóle dobrze i dziękuję, 
że chociaż po 3 latach zdecydowaliście się państwo 
wziąć pod uwagę głosy opozycji i zaczęliście z nami 
rozmowę. Szkoda, że w takim trybie, bo mobilność, 
która jest dzisiaj niezbędna do rozwoju gospodar-
czego i do tego, żeby dojechać do pracy, szkoły, rze-
czywiście stanowi o rozwoju gmin. Wszyscy, jak tu 
jesteśmy, wiemy, że jest bardzo potrzebna.

Liczba sołectw, które stanowią białe plamy na 
mapie komunikacyjnej, w ostatnich 3 latach niebez-
piecznie się powiększyła, bo 30%, Panie Ministrze, 
to rzeczywiście jest bardzo dużo. Muszę powiedzieć, 
że kompletnie nie zrobiono nic, żeby zlikwidować 
te białe plamy, chociaż bardzo często o tych białych 
plamach pan dzisiaj mówił. Zresztą popatrzmy nawet 
na taki przykład: PKS w Krośnie, który zlikwidował 
inny pański kolega z Prawa i Sprawiedliwości. Można 
powiedzieć, że to jest stała tendencja, bo przecież 
jeździmy po powiatach i wiemy. Raczej powinien się 
zająć tą sprawą prokurator, bo styl i sposób likwidacji 
urąga pewnej rzeczywistości.

Muszę też powiedzieć, że ta ustawa nie będzie sku-
teczna z wielu powodów. Po pierwsze, ignoruje ona 
fakt, że funkcjonowanie poszczególnych linii musi 
odbywać się, powiedziałbym, w zakresie całego sys-
temu komunikacyjnego. Co prawda ustawa odnosi się 
do planów komunikacyjnych, ale już przy podziale 
środków preferuje gminy, co oznacza, że np. związ-
ki komunikacyjne są na drugim miejscu. Co więcej, 
ustawa nie wprowadza żadnych mechanizmów, które 
stanowiłyby impuls do integracji, a przecież wiemy, że 
te problemy komunikacyjne, i zresztą nie tylko te, trze-
ba rozwiązywać wspólnie, bo gminy nie są w stanie 
udźwignąć tych ciężarów. Przecież już dzisiaj wiemy, 
że nierentowne połączenia są dofinansowywane przez 
gminy ‒ ja tu oczywiście nie odkrywam Ameryki  
‒ i to stanowi poważne obciążenie dla ich budżetów. 
A wy w zasadzie pominęliście samorząd szerokim 
łukiem, jeżeli chodzi o dyskusję nad tą ustawą.

I tutaj się kłania, że tak powiem, ten wkład własny 
gmin. Panie Ministrze, przecież białe plamy, o któ-
rych tak dużo dzisiaj mówiliśmy, powstają właśnie 
tam, gdzie nie ma rozwoju gospodarczego. Z reguły 
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(senator L. Czarnobaj) muszę ich zapytać, co faktycznie oni robią”. I państwo 
tworzycie taki system, system, w którym będzie ko-
ordynator koordynatora, bo przecież trzeba gdzieś 
jakoś to skoordynować.

Tych pieniędzy nie wystarczy na wszystko,  
bo pieniędzy, jak szybko policzyłem, Panie Mini- 
strze… W moim powiecie wyjdzie ok. 80 km na gmi-
nę. No, żeby dojechać w tej gminie z najdalszych 
miejscowości do Kwidzyna, do miasta powiatowego, 
trzeba zrobić 40 km, prawie 50 km w obie strony.  
Tak więc tymi pieniędzmi nie rozwiąże się wszyst-
kich problemów, ale ja to też akceptuję. No ale nie 
można robić w ten oto sposób, że się je wydaje, bo 
trzeba zrealizować hasło. Hasło słuszne, ale realizacja 
jak zwykle. Hasło mamy dobre: „zbudujemy samo-
chody elektryczne”. Hasło dobre – realizację widzi-
my. „Budujemy przemysł stoczniowy” – hasło dobre, 
a stępka zardzewiała, stoi i tak realizujemy je dalej.

(Senator Jan Rulewski: Mieszkania.)
Już nawet nie będę o tym wspominał.
I państwo w taki oto sposób do tego podchodzicie. 

No, już nie mówię o fantastycznej realizacji reformy 
edukacji. No przecież to jest właśnie ten sam system 
działania: robimy, a później patrzymy, co będzie.

Efekt będzie, Panie Ministrze, bardzo, bardzo 
słaby, a chcielibyśmy, żeby – jeszcze raz drugą część 
zdania powiem – jak najefektywniej wydawać pie-
niądze w celu realizacji zadań publicznych.

Dlatego, kończąc, powiem również dwa słowa 
o źródłach.

Panie Ministrze, to, co pan powiedział, tj. że z za- 
dań np. z zakresu ochrony środowiska… Ja nie będę 
poruszał wszystkich spraw, podam tylko 1 przy-
kład, jeśli chodzi o źródła finansowania odnośnie  
do ochrony środowiska. Panie Ministrze, przecież  
nie chodzi o to, żeby pan zmniejszał kwoty, pieniądze, 
które są na poprawę jakości powietrza, i żeby były 
większe wpływy… Chodzi o to, żeby na to zadanie, 
mówię o ochronie powietrza, dawać jak największe 
pieniądze, bo przecież jesteśmy jednym z najbardziej 
zatrutych państw w Europie. Tu nie chodzi o to, żeby, 
gdy pojawi się nadwyżka, to brać i dać na autobusy. 
A to jest właśnie taki system rządzenia. Jeżeli jest 
zadanie ważne z punktu widzenia zdrowia i życia, 
takie, jakim jest ochrona powietrza, to wszystkie pie-
niądze, które się w związku z nim pojawią, powin-
niśmy przeznaczać na realizację tego celu, poprawę 
jakości powietrza, a nie zmniejszać na to wydatki 
poprzez ograniczanie ilości pieniędzy, które się po-
jawią w związku z tym zadaniem, i kierowanie ich 
na inne bardzo ważne zadanie, jakim jest wyklucze-
nie transportowe. Dlatego w mojej ocenie, obym się 
mylił, dobre założenie nie przyniesie oczekiwanych 
efektów, bo brakuje tej całościowej strategii. Ale po-
wiem jeszcze raz: jak się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma. Widocznie inaczej nie można tego 

Chcę powiedzieć, że…
(Rozmowy na sali)
Ale najpierw chciałbym poprosić 2 senatorów, 

żeby trochę ciszej mówili, bo mi przeszkadzają.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Którzy?)
Ci dwaj, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Którzy? Proszę 

powiedzieć.)
Pan senator Rulewski jak zwykle. Bardzo pana 

proszę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak. A drugi 

to który?)
Drugiego nie wskażę, bo on rzadko to robi.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. 

Dziękuję bardzo.)
(Senator Jan Rulewski: Tak…)
I chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze…
(Senator Władysław Komarnicki: Wyręczył pan 

marszałka.)
Chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze, że był 

kiedyś, chyba w latach siedemdziesiątych… Kiedyś 
czytałem o realizacji różnego rodzaju zadań przez 
cesarza Bokassę. I on właśnie tak je realizował. Budził 
się rano i mówił: „Dzisiaj dam na rozwiązywanie waż-
nego problemu, mianowicie wykluczenia społecznego. 
Bo lubię tego ministra, on się da lubić, więc dostanie 
więcej, a ten od kultury nie, nie, nie, ten nie powącha 
ani grosza”. Państwo tworzycie taki system klienteli, 
klientelizmu, „kto jest dobrym klientem, temu damy”, 
zamiast tworzyć pewną wartość dodaną, która jest 
taką w każdym państwie, w postaci pewnego strate-
gicznego podejścia. Ja wiem, że panu trudno bronić 
idei, której nie ma pan… no, w sercu. To było widać 
i czuć, co pan o tym sądzi: gesty, ruchy w mojej ocenie 
– może jestem w błędzie – pokazują, że pan chciałby 
podejść w sposób kompleksowy do problemu, który 
powinien być rozwiązywany w sposób kompleksowy. 
Na to może dzisiaj nie być w 100% pokrycia, ale po-
stępowanie w tej sprawie powinno być kompleksowe.

Zacytuję tutaj pana senatora Kleinę, spodobało mi 
się to bardzo, będę go cytował, ale dodam jeszcze dru-
gą część do tego, co powiedział pan senator Kleina: 
rządzenie nie polega na rozdawaniu pieniędzy, Panie 
Ministrze, bo to robił wspomniany przeze mnie ce-
sarz, ale polega na efektywnej realizacji potrzeb pu-
blicznych. Proszę mi powiedzieć: kto będzie koordy-
nował rozwiązywanie różnego rodzaju problemów  
na styku 2 gmin, powiatów? Kto? Wojewoda, 2, 3 
wojewodów będzie się spotykać i będzie to koordy-
nować? Kiedyś zapytałem mojego kolegę: ile u cie-
bie osób pracuje w wydziale kultury? Odpowiedział, 
że 5. To pytam: co one robią? A on: „Poczekaj… 
Koordynują, koordynują”. To ja pytam: a drugie za-
danie? Nie mógł odpowiedzieć, więc mówi: „Cholera, 

79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  
Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej



35
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

(senator L. Czarnobaj) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone dziś pod koniec 
posiedzenia.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1182, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1182 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Jerzego Czerwińskiego, 
o przedstawienie sprawozdania.

Panie Senatorze, Szanowni Państwo, mamy zapla-
nowaną przerwę od godziny 12.00. Zobaczymy, jak 
sprawnie nam pójdzie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Spróbuję się zmieścić w czasie, skończyć do go-

dziny 12.00.
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności sprawozdanie o ustawie 
o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz 
ustawy o działach administracji rządowej.

Na wstępie przedstawię w zarysie, o czym jest ta 
ustawa. Ta ustawa zmienia przepisy dotychczasowej 
ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy 
o działach gospodarki narodowej w 3 aspektach.

Aspekt pierwszy to jest zmiana organu nadzoru-
jącego Polską Agencję Kosmiczną. Do tej pory tym 
organem był prezes Rady Ministrów. Po uchwaleniu 
tej ustawy będzie nim minister właściwy do spraw 
gospodarki. Dlaczego? Tak jest w większości krajów 
Europy. Tego typu agencji nie nadzorują premierzy, 
prezesi rad ministrów. W większości przypadków 
są to ministrowie właściwi do spraw gospodarki. 
Dochodzą do tego jeszcze względy merytoryczne. 
Minister właściwy do spraw gospodarki jest u nas 
odpowiedzialny za dokumentację, za tworzenie 
i wdrażanie dokumentów programowych w zakresie 
przestrzeni kosmicznej.

Zmiana druga porządkuje i doprecyzowuje 
zadania Polskiej Agencji Kosmicznej, szczegól-
nie w aspekcie podmiotów zewnętrznych. Chodzi  
po prostu o pomoc, zarówno materialną, jak i niema-
terialną, dla przedsiębiorców, którzy w dziedzinie 
gospodarki kosmicznej – nazwijmy to, eksploracji 
kosmosu – są aktywni.

Zmiana trzecia to jest modyfikacja wymagań dla 
kandydatów na stanowisko prezesa, wiceprezesa albo 
wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów terenowych  

zrobić. Robicie państwo, jak robicie i będę to wspierał, 
bo to znaczy, że inaczej nie można zrealizować tego 
zadania. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 

Tak? Dobrze.
Dla porządku informuję, że pan senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji  
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli pani senator Grażyna Sztark i pan 
senator Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos, czy 

już raczej nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Jedno zdanie, jeżeli można.)
Jedno zdanie? No, nawet dwa. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jedno zdanie dotyczące poprawek. My się do nich 

oczywiście, po zapoznaniu z nimi w formie pisemnej, 
odniesiemy na posiedzeniu senackich komisji.

Powiem, że to ostatnie wystąpienie pozostawiło 
u mnie duży niesmak. Żartowanie z tak poważnego 
problemu… Szanowni Państwo, nie wypada. Nie wy-
pada żartować z tak poważnego problemu, nie wypa-
da wypowiadać się na temat tego problemu w sposób 
wręcz pogardliwy. Naprawdę mieliście wystarczającą 
ilość czasu…

(Głosy z sali: No jak to…)
…dni, lat na to, żeby ten problem rozwiązać. Nie 

mieliście ani odwagi, ani pomysłu, ani środków fi-
nansowych. Ale my to zrobimy, zapewniam. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Infrastruktury 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Admini- 
stracji Państwowej o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) który wprowadza mechanizm wygaszania stosunków 
pracy. Ten mechanizm polega na tym, że pracodaw-
ca uzyskuje prawo do zaproponowania – w ciągu 
3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy – pracownikom 
agencji nowych warunków pracy. Ci, którym nie zło-
ży żadnej propozycji, automatycznie przestaną być 
pracownikami agencji. Otóż w ten sposób potrakto-
wani pracownicy nie uzyskają żadnej decyzji admi-
nistracyjnej o tym, że przestają być pracownikami. 
Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że oni nie będą 
mieli z czym iść do sądu i od czego się odwoływać. 
Przedstawiciel ministerstwa mówił, że ta procedura 
jest wprowadzana dlatego, że zmienia się charak-
ter pracy agencji. Otóż, Wysoki Senacie, ta ustawa 
niewiele zmienia w charakterze pracy agencji, ona 
generalnie wprowadza mechanizmy wsparcia w przy-
padku tych zadań, które agencja ma wykonywać, 
m.in. zasadę de minimis w kontekście finansowania 
tych zadań. Ta agencja nadal będzie agencją, która 
jest związana z przystąpieniem Polski do Europejskiej 
Agencji Kosmicznej i nadal będzie realizowała te cele, 
które realizuje do tej pory. Zatem nie znajduję żadne-
go uzasadnienia wprowadzenia zasady wygaszania 
stosunków pracy, hurtowego zwalniania pracowni-
ków, zmieniania warunków zatrudnienia – zasady 
dającej tak wielkie prawa pracodawcy.

Te wątpliwości, które my mamy, ma także Biuro 
Legislacyjne, które zwróciło uwagę na to, iż takie 
uprawnienia dają pracodawcy swobodę uznaniowo-
ści, likwidują jakiekolwiek kryteria… Ta ustawa nie 
wprowadza żadnych kryteriów, według których moż-
na pracownika przeszeregować, zmienić warunki jego 
pracy albo zwolnić. Tak jak mówiłem, w ogóle nie ma 
aktu zwolnienia – jeżeli pracownik nie dostanie nowej 
propozycji, to nie będzie pracownikiem. To narusza 
prawo pracownika do odwołania się do sądu. O tym 
już mówiłem, że on nie dostaje żadnego dokumentu 
administracyjnego w tej sprawie.

Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, taki mecha-
nizm, jaki wprowadza ta ustawa w tej niewielkiej 
placówce zatrudniającej ok. 60 pracowników, został 
już przez Senat wprowadzony, w 2017 r., przy tworze-
niu Krajowej Administracji Skarbowej, przy wpro-
wadzaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
i w 2018 r. przy tworzeniu Służby Ochrony Państwa. 
Od tego czasu kilkaset osób w ten sposób zwolnio-
nych czy pozbawionych pracy wygrywa procesy są-
dowe w polskich sądach. Ok. 20 osób – ja to uważnie 
śledzę, bo tym się zajmuję – wygrywa… Są decyzje 
kasacyjne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 
Ja nie rozumiem, dlaczego Senat pcha się, brnie 
ścieżką, która, jak widać, jest niezgodna z prawem. 
Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., 
który mówi, że takie wygaszanie stosunków pracy 
jest niekonstytucyjne. A zatem wprowadzenie do tej 
ustawy tego przepisu tę ustawę w moim odczuciu 

agencji. Część tych wymagań jest przeniesiona ze 
statutu, czyli uzyskuje status przepisów ustawowych, 
a część jest nowa, zmieniona w porównaniu ze sta-
rym tekstem. Dodatkowo jeszcze są sprecyzowane 
wymagania dotyczące pracowników zatrudnianych 
w agencji.

Samo posiedzenie obu połączonych komisji miało 
miejsce wczoraj. Po przedstawieniu przez przedsta-
wiciela ministra problematyki ustawy, tej zmiany, 
rozpoczęła się dyskusja. Wzięli w niej udział nastę-
pujący senatorowie: pan senator Jerzy Wcisła, senator 
Sławomir Rybicki, senator Wojciech Piecha i moja 
skromna osoba.

Pan legislator przedstawił 5 propozycji poprawek 
do ustawy, 4 z nich to są uwagi typu legislacyjno-
-porządkującego. W spisie, który państwo macie 
w dokumencie, w druku nr 1182 A, są to poprawki 
od drugiej do piątej. One, praktycznie rzecz biorąc, 
były przegłosowane jednomyślnie.

Została też zgłoszona poprawka przez senatora 
Jerzego Wcisłę. Dotyczyła ona usunięcia z treści 
ustawy art. 4, który to artykuł mówi o możliwości, 
a właściwie o obligu zakończenia stosunków pracy 
z pracownikami agencji w ciągu 3 miesięcy od dnia 
wejścia ustawy w życie. Ta poprawka nie uzyskała 
akceptacji zgromadzonych senatorów. Stosunkiem 
głosów 3:10 została odrzucona.

Ja także złożyłem poprawkę. W zestawie popra-
wek jest to poprawka nr 1, poprawka, która przenosi 
siedzibę agencji z miasta Gdańska do miasta stołecz-
nego Warszawy. Ta poprawka po dłuższej dyskusji 
została zaakceptowana przez senatorów, ale niejedno-
myślnie. Wywołała ona dyskusję. Stosunkiem głosów 
7:5 – 1 senator wstrzymał się od głosu – została ona 
zaakceptowana.

Tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z przebie-
giem posiedzenia komisji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytania…
Nie, nie, przepraszam bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Jerzego 
Wcisłę, o przedstawienie wniosku mniejszości ko-
misji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Czerwiński mówił już o wniosku 

mniejszości. On dotyczy art. 4 proponowanej ustawy, 
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(senator sprawozdawca J. Wcisła) Ja dokończę, a najwyżej pan to będzie prostował.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam.)
Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało decentrali-

zację w zakresie urzędów centralnych, co może być 
nawet słuszne i uważam, że warto nad tym czasami 
się zastanawiać. Również posłowie, m.in. pan po-
seł Horała, zapewniali, że siedziba agencji będzie 
w Gdańsku. I na ostatniej prostej, w momencie, kiedy 
my to procedujemy, nagle pojawia się poprawka, która 
kompletnie zmienia kształt tej ustawy. Bardzo proszę 
o wyjaśnienie pana senatora, bo chyba pan zgłaszał 
tę poprawkę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak…)
Jeszcze pan senator Rulewski i pan senator 

Rybicki.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Czy podczas posiedzenia komisji było omawia-

ne to, że ta zmiana kadrowa, jak pan mówi, zmiana 
według standardów europejskich… No, takich stan-
dardów nie ma notabene, dziwię się, że to z pańskich 
ust padło. Czy ta zmiana jest związana z dymisją, ko-
lejną dymisją w Polskiej Agencji Kosmicznej i w jaki 
sposób ona wpłynie na kadrową stabilność, zresztą 
chudego, programu kosmicznego Polski?

Marszałek Stanisław Karczewski:
I pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja byłem oczywiście świadkiem 

i uczestnikiem dyskusji podczas posiedzenia połączo-
nych komisji. Ale mam pytanie dotyczące przebiegu 
prac komisji i wątku poprawki, która w istocie spro-
wadza się do przeniesienia siedziby agencji z Gdańska 
do Warszawy. 

Chciałbym zapytać pana senatora, czy ma po-
dobne jak ja wrażenie z posiedzenia tej komisji,  
że przedstawiciel Biura Legislacyjnego miał uwagi, 
które ja później też podniosłem w trakcie swojego 
wystąpienia, że pana poprawka wykracza poza za-
kres przedłożenia, że ona jest po prostu niezgodna 
z zasadami poprawnej legislacji, ponieważ w przed-
łożeniu nie było kwestii siedziby, ta kwestia zosta-
ła załatwiona na poziomie prac sejmowych. Czy  
ta kwestia była poruszana? Jeżeli tak, to jakie były 
głosy? Dziękuję.

dyskwalifikuje. Nie można poprzeć ustawy, która już 
z założenia jest niezgodna z prawem – z konstytucją, 
z prawami pracowniczymi. W moim odczuciu, skoro 
jest tak, jak pan minister twierdził, że zmian szcze-
gólnych co do liczby pracowników i co do zadań, 
które mają wykonywać, się nie przewiduje, to tym 
bardziej ma żadnego uzasadnienia, aby wprowadzać 
tak radykalne zasady dotyczące praw pracowniczych. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów 
sprawozdawców.

Pani senator chce zadać takie pytanie.
Proszę bardzo, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Mam pytanie do pana senatora Czerwińskiego. 

Wczoraj wieczorem media społecznościowe obiegła 
informacja, że w związku z poprawką senatorów 
PiS siedziba agencji kosmicznej, która miała być 
w Gdańsku, zostanie przeniesiona do Warszawy.

(Głos z sali: Do Wrocławia.)
Nie wiemy jeszcze, jakie będą decyzje w głoso-

waniu Senatu, ale chciałabym zapytać pana senatora 
o powody zgłoszenia takiej poprawki, zwłaszcza że 
Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w swoim pro-
gramie wyborczym decentralizację ważnych urzę-
dów…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie zapowia-
dało nigdy, nigdy, nigdy…)

Prawo i Sprawiedliwość…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale Gowin o tym mó-

wił.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie zapo-

wiadało…)
Przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać, Panie 

Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pani sena-

tor mówi nieprawdę. Ja…)
Prawo i Sprawiedliwość…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …bardzo do-

brze znam program, bo go pisałem, i wiem, że nie 
ma w nim takiego zapisu, że nigdy nie było żadnych 
takich obietnic.)

Prawo i Sprawiedliwość – no, jeszcze raz… Panie 
Marszałku, bardzo proszę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, do-
brze.)
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czej, siedziba główna jest w Gdańsku, są 2 oddziały, 
jeden w Rzeszowie, drugi w Warszawie, i ten oddział 
warszawski ma ok. 2/3 pracowników obu pozosta-
łych, czyli siedziby głównej i oddziału rzeszowskiego. 
Tak wygląda stan faktyczny. Czyli coś jest na rzeczy, 
że ta działalność i tak jest przenoszona do Warszawy. 
Pytanie, co… No, pozycja Warszawy jest taka – tego 
nie przebije ani Gdańsk, ani Wrocław, ani inne mia-
sto – że to centrum, stolica Polski. W przypadku tej 
akurat agencji bardzo dużo działalności to są kontakty 
z ministerstwem, z podmiotami zewnętrznymi, a to 
może być sprawnie realizowane właśnie na terenie 
Warszawy. Jeszcze jedna kwestia – w tej agencji jest 
również pion wojskowy. I pion wojskowy w całości 
znajduje się w Warszawie, nie jest ani w jednym, ani 
w drugim oddziale.

Jest pytanie: co wobec tego, jaki argument jest 
za pozostawieniem tego w Gdańsku? No, pewnego 
rodzaju inercja, tak bym to określił, bo ta siedziba 
już jest w Gdańsku. Rzeczywiście jest w Gdańsku. 
Rzeczywiście jest w Gdańsku i być może Gdańsk 
nie chciałby utracić tej siedziby. I nie dziwię się lob-
bingowi, który w tej chwili trwa – także mojej osoby 
dotyczyły te działania lobbingowe – i temu, że próbuje 
się pozostawić starą siedzibę.

Proszę państwa, to jest do decyzji. Będziemy prze-
cież nad tym głosować. Jeśli zaś chodzi o argumenta-
cję, to starałem się państwu rzetelnie ją przedstawić.

(Rozmowy na sali)
(Senator Sławomir Rybicki: To w dyskusji…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

To w dyskusji będzie, tak… Ja teraz mam…
Już nie ma więcej pytań, tak?
(Senator Jan Rulewski: Ja nie otrzymałem odpo-

wiedzi.)
Ale my mieliśmy mieć teraz ogłoszoną przerwę, 

proszę państwa.
I zgodnie z tą zapowiedzią ogłaszam przerwę do 

godziny 13.10.
A poza tym mamy komunikat, tak?
Bardzo proszę.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:

Wysoki Senacie, wspólne posiedzenie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państ- 
wowej oraz Komisji Infrastruktury w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty  
do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej odbędzie 
się w dniu dzisiejszym, 24 maja, o godzinie 12.45 
w sali nr 182. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Na wstępie chciałbym wyprowadzić z błędu panią 

senator Zdrojewską. Otóż chodzi być może nie o de-
centralizację, ale o równomierny rozwój. To oczywi-
ście mamy w swoim programie. Równomierny rozwój 
polega na tym, żeby nie dyskryminować żadnych 
obszarów na terenie Rzeczypospolitej np. w zakre-
sie transportu, dostępności itd. Poprzednia ustawa 
m.in. wpisywała się w ten aspekt równomiernego 
rozwoju. Jeśli miałbym odpowiedzieć szczerze na 
to pytanie, to trzeba wyraźnie powiedzieć… i odpo-
wiedzieć także na pytanie pana senatora Rybickiego, 
bo też była w nim o tym mowa, chodziło o pewne 
zastrzeżenia legislacyjne. Pozostawienie siedziby 
agencji w Gdańsku, bo ona w tej chwili oczywiście 
jest w Gdańsku, ma plusy i minusy. To jest po prostu 
kwestia rozstrzygnięcia, czego jest więcej, oczywiście 
rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

Pierwsza sprawa, natury historycznej. Ustawa 
matka z roku 2014 o Polskiej Agencji Kosmicznej, 
ustawa matka, czyli ta, którą nowelizujemy, za-
kładała na początku, że siedziba agencji ma być 
w Warszawie. W trakcie prac ta siedziba cały czas 
była w Warszawie, a wyleciała, została przesunięta 
z Warszawy do Gdańska na ostatnim etapie, właśnie 
w Senacie po bardzo burzliwej dyskusji; mam nadzie-
ję, że teraz ta dyskusja będzie mniej burzliwa. Tak 
więc to, co zarzucał pan legislator tej poprawce, miało 
miejsce właśnie… Grzech pierworodny był już jakby 
na etapie głosowania nad ustawą matką.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, wtedy to była 
nowa ustawa i wtedy można było to zrobić w Senacie.)

Świetnie, świetnie, ale materia była inna, tam było 
inne miejsce, a tutaj było inne miejsce…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, nie.)
Dobrze.
Jeśli chodzi o tę ustawę, to w projekcie pierwot-

nym tej ustawy – mówię o ustawie zmieniającej, czy-
li o nowelizacji, którą teraz się zajmujemy – też była 
propozycja przeniesienia siedziby do Warszawy, też 
była taka propozycja. Tak więc jeśli chodzi o za-
strzeżenia legislacyjne, to ja po części je podzie-
lam, ale jak mówię, gdy zna się historię, one stają 
się mniej kategoryczne i można by te zastrzeżenia 
wytłumaczyć.

A teraz odniosę się do merytorycznych kwestii. 
Rzeczywiście w tej chwili siedziba jest w Gdańsku, 
ale stan faktyczny jest taki, że większość pracowni-
ków pracuje w oddziale w Warszawie, ponad 60%, 
praktycznie rzecz biorąc. Czyli, mówiąc jeszcze ina-
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Ja panu dobrze życzę i nie chcę, żeby na pańskim 
miejscu za parę miesięcy zasiadał senator Korwin-
Mikke lub ktoś inny. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję za 

życzliwość i dbałość o moją osobę. Bardzo dziękuję. 
To bardzo miłe.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
To pierwszy raz, tak że…
(Głos z sali: Brawo!)
…bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, muszę z przykrością odmówić 

panu tego głosowania, dlatego że nie możemy głoso-
wać nad sprawą wprowadzenia punktu, rozszerzenia 
porządku obrad o punkt, do którego nie ma druku. 
No, tu nie ma druku. Ja mogę tylko pana poinfor-
mować – i zrobię to już publicznie – że wysłałem  
tę propozycję do konsultacji do wielu instytucji i cze-
kam na odpowiedzi od tych instytucji. Gdy one będą, 
to wtedy zaproszę pana i porozmawiamy na temat 
tego projektu rezolucji czy uchwały autorstwa pana 
senatora.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej 
Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach admini-
stracji rządowej.

Przed przerwą w obradach zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji i senatorowie sprawozdawcy 
odpowiadali na pytania. Czy ta seria pytań zosta-
ła wyczerpana? Tak rozumiem… Tak? To dziękuję 
bardzo.

(Rozmowy na sali)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.  

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Witamy pana ministra Marcina Ociepę. Czy pan 
minister chce zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 
biorczości i Technologii Marcin Ociepa: Nie.)

Nie.
Czy są pytania do pana ministra?
Jest jedno pytanie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, w takim razie…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jeszcze pan se-

nator Rulewski ma pytania.)
To będą nawet 2 pytania.
Panie Ministrze, bardzo prosimy na mównicę.
(Rozmowy na sali)
A ja przypominam, że obecnie senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania do przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

I pan senator Rybicki zadaje pytanie. Bardzo proszę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.10.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 07  
do godziny 13 minut 10)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, zgodnie z wcześniejszą zapowie-

dzią proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu czwartego porządku obrad.

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

(Rozmowy na sali)
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku! Panie 

Marszałku, wniosek formalny!)
Proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z pańską sugestią ponawiam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, ale ona do-

tyczyła punktu pierwszego, a nie drugiego… Ale bar-
dzo proszę… Bo do drugiego nie ma sprawozdania.)

(Rozmowy na sali)
Nie… Rozumiem, że sprawa tego punktu została 

zakończona, tzn. tego punktu, który pan przedsta-
wił… Tak?

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, już…)
A ja wracam do pańskiej sugestii, żeby…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Sugestia doty-

czyła tego punktu pierwszego…)
Tego punktu, który zgłaszałem na początku posie-

dzenia, o uzupełnienie porządku posiedzenia o apel 
do Knesetu. Pan marszałek prosił czy nakazał mi 
uściślenie swojego wniosku. A więc oświadczam: 
ponawiam wniosek w formie, w której przeprowa-
dziłem… Numeru druku nie podam, bo ta sprawa 
zależy od pana, czyli od pańskiej pamięci, żeby temu 
drukowi nadać numer.

Chciałbym też powiedzieć, Panie Marszałku… 
Nie będę ujawniał innych rozmów, które były w tej 
sprawie toczone, chciałbym tylko wyrazić wolę:  
ja chcę…

(Rozmowy na sali)
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Myślę, że ustawa wprowadza jednak bardzo 
ważne zmiany, nie tylko kosmetyczne – tu odnoszę 
się do tego zdania, które wypowiedział pan senator 
Rulewski – bo uporządkowujemy i doprecyzowujemy 
zakres zadań Polskiej Agencji Kosmicznej…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Ministrze. Bardzo proszę o wyciszenie 
rozmów.)

(Głos z sali: Ciii…)
…wprowadzamy mechanizmy wsparcia przedsię-

biorców. To jest clou tej ustawy. Chcielibyśmy bar-
dzo wzmocnić ambicje polskich małych i średnich 
przedsiębiorców do sięgania po środki Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, ale nie tylko, także te, które są 
w dyspozycji Unii Europejskiej, i w tym celu wpro-
wadzamy wiele zmian.

Pytanie dotyczyło siedziby. Ja, Szanowny Panie 
Senatorze, nie mogłem wczoraj odpowiedzieć na to 
pytanie, bo mnie nie było na posiedzeniu komisji. 
Obecny był pan minister Marek Niedużak. Nasze 
stanowisko jest jednoznacznie pozytywne dla po-
zostawienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej 
w Gdańsku. Z mojej perspektywy kwestia siedziby 
ma jednak charakter, przepraszam, wtórny. Ustawa 
wprowadza wiele poważnych zmian. Dzisiaj, tak jak 
to już było mówione na sali posiedzeń Wysokiej Izby, 
większość pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej 
pracuje w Warszawie, ale od momentu przedłożenia 
projektu ustawy, który zakładał zmianę, przeniesienie 
tej siedziby do Warszawy, do momentu, w którym się 
obecnie znajdujemy, i do czasu zgłoszenia poprawki 
poselskiej, która się pojawiła w toku prac parlamen-
tarnych, przeprowadziliśmy jeszcze wiele spotkań, 
rozmów i konsultacji. Dziękuję wszystkim państwu 
parlamentarzystom z Pomorza, na czele z panem po-
słem Marcinem Horałą, panem posłem Śniadkiem, sa-
morządowcom, a także światowi nauki, co jest bardzo 
ważne, który przedłożył ambitny plan wykorzystania 
potencjału obecności Polskiej Agencji Kosmicznej 
w Gdańsku. My po prostu słuchamy tych argumentów 
i w związku z tym jednoznacznie popieramy pozo-
stawienie tej siedziby w Gdańsku, choć oczywiście 
decyzja należy do państwa senatorów.

Jeśli chodzi o zmianę na stanowisku prezesa, ni-
jak się to ma do ustawy, Szanowny Panie Senatorze, 
dlatego że konkurs został rozpisany na podstawie 
przepisów obecnie funkcjonującej ustawy, więc  
te zmiany, które wprowadzamy w tej ustawie, w ża-
den sposób nie oddziałują na nabór nowego prezesa. 
Konkurs został ogłoszony i zostanie rozstrzygnięty 
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, 
czyli jeszcze przed przyjęciem, mam nadzieję, przez 
Wysoką Izbę tej ustawy.

Rezygnacja pana prezesa Brony wynika z jego 
własnej decyzji, którą szczegółowo i publicznie uza-

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana ministra o stanowisko 

rządu wobec zgłoszonej w trakcie wczorajszych prac 
połączonych komisji przez senatora Czerwińskiego 
poprawki, która sprowadza się do przeniesienia sie-
dziby agencji z Gdańska do Warszawy. Jakie jest 
to stanowisko? Czy takie, jak pan wczoraj zajął… 
a właściwie nie zajął, bo nie było wyraźnego stano-
wiska z pana strony, czy takie, jakie prezentuje pani 
minister Jadwiga Emilewicz? Ona tydzień temu pod-
czas konferencji prasowej w Gdańsku powiedziała,  
że nie jest planowane przeniesienie przez ministerstwo 
siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do 
Warszawy, potwierdziła to wczoraj w wywiadzie, mó-
wiąc, że będzie dzisiaj apelować do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, żeby tej poprawki nie przyjmować. 
Jakie jest stanowisko rządu, jeżeli chodzi o przeniesie-
nie siedziby agencji z Gdańska do Warszawy?

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Drugie pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy te zmiany, niewątpliwie 

o charakterze, powiedziałbym, administracyjnym, 
jest tu kwestia podległości, nawet zmiany siedziby, nie 
wiążą się z kolejną zmianą na fotelu prezesa Brony, 
który zaledwie przez rok pełnił funkcję? Czy oznacza 
to też podważenie programu kosmicznego, który on 
stworzył? Czy to też oznacza, że istnieje w rządzie 
jakieś lobby, są jakieś pojedynki, które tworzą obraz 
mizerii polskiej, jeśli chodzi badania kosmosu? Bo 
co do tego nie ma wątpliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, 2 pytania, 2 od-

powiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 

biorczości i Technologii Marcin Ociepa: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wczoraj połączone komisje, Komisja Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Obrony 
Narodowej, rozpatrywały ustawę dotyczącą Polskiej 
Agencji Kosmicznej, bardzo interesującą i w wielu 
miejscach do zaakceptowania, zwiększającą kompe-
tencje i zakres zainteresowań agencji, ważnej agencji, 
która ma już swój dorobek i wielu z nas odnosi się 
do jej działania z akceptacją i uznaniem. Jednakże 
w trakcie prac komisji senator Jerzy Czerwiński 
wniósł poprawkę do ustawy, która uzyskała akcep-
tację większości połączonych komisji, przenoszącą 
siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do 
Warszawy. Ta poprawka już na samym posiedzeniu 
komisji została zakwestionowana przez legislatora, 
który zwrócił uwagę na to, że, co bardzo istotne,  
ta poprawka wykracza poza zakres ustawy. W usta-
wie, w przedłożeniu, które trafiło do pana marszałka, 
nic się nie mówi o zmianie siedziby. Tak więc słuszna 
jest uwaga legislatora co do pewnego błędu, pewnej 
wady, jeżeli chodzi o zakres procedowania, kłócącej 
się z zasadą poprawnej legislacji. Poprawka zosta-
ła jednak zaakceptowana, przyjęta przez większość 
połączonych komisji, i dlatego dzisiaj musimy się 
zajmować tym problemem.

Sprawa jest doniosła nie tylko z powodów formal-
nych, dotyczących poprawnej legislacji, lecz także 
z powodów merytorycznych. Pani minister przedsię-
biorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przed ty-
godniem, podczas wizyty w Gdańsku, w Trójmieście, 
na Pomorzu powiedziała kilka istotnych zdań. Ja za-
cytuję tylko 2. Cytuję: „Jak sprawić, aby państwo 
z wodogłowiem, a tym wodogłowiem jest umieszcze-
nie 87% urzędów w Warszawie… aby to wodogłowie 
spróbować pokonać? Jak sprawić, by część funkcji 
centralnych można było przenieść do innych ważnych 
ośrodków administracyjnych?” – mówiła Emilewicz. 
Dodała, że zasadność takiego przeniesienia poka-
zują doświadczenia m.in. Wielkiej Brytanii, Czech, 
Estonii i wielu innych państw. Ja się zgadzam z taką 
argumentacją. Uważam, że polityka decentralizacji 
różnych istotnych funkcji państwowych, przeniesie-
nia ich do urzędów, które działają poza stolicą, jest  

sadnił. Motywowana jest chęcią powrotu do sektora 
prywatnego i należy to uszanować. Dodam, że abso-
lutnie, w żaden sposób realizacja polskiego programu 
kosmicznego nie jest zagrożona, wręcz przeciwnie, 
dzięki mechanizmom, które wprowadza ta ustawa, 
będziemy mogli go z większą skutecznością wpro-
wadzać. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Rulewski, pytanie drugie.

Senator Jan Rulewski:

To już ostatnie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
Panie Ministrze, są tu oddziały, w tej ustawie 2 

wymieniono. Czy możliwe jest utworzenie – nie ma tu 
nikogo z Bydgoszczy – takiego oddziału w Toruniu, 
gdzie się mieści UMK, obserwatorium, duża kadra, 
nawet powstają… (Oklaski) Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Proszę nie komentować 

politycznie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator mówi o 2 oddziałach terenowych…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
…Polskiej Agencji Kosmicznej.
Tak, obecnie funkcjonują one w Warszawie 

i w Rzeszowie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, w Rze- 

szowie.)
Na razie nie ma takich planów, ale ja bym tego 

oczywiście nie wykluczał. Poczekajmy na roz-
strzygnięcie naboru na prezesa Polskiej Agencji 
Kosmicznej. Jeżeli środowisko naukowe Torunia 
czy jakiekolwiek inne będzie w stanie przygotować 
projekt, który sprawi, że takie przedsięwzięcie będzie 
racjonalne, to my nie tylko nie będziemy mieć nic 
przeciwko. Wręcz przeciwnie: wspieramy ambicje 
polskich miast i regionów do tego, by rozwijać swoje 
funkcje społeczno-naukowo-gospodarcze.
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(senator S. Rybicki) To jest zastosowanie nieproporcjonalnego mechani-
zmu, który może towarzyszyć likwidacji przedsię-
biorstwa lub jakiemuś zupełnemu przekształceniu. 
Rozszerzenie kompetencji agencji nie może być wy-
tłumaczeniem, aby stosować przepis, który powoduje 
z mocy ustawy utratę stosunku pracy przez wszyst-
kich pracowników. To jest najprawdopodobniej – tak 
można to interpretować – złamanie konstytucyjnej 
zasady proporcjonalności, adekwatności prawa.

I z tego powodu za chwilę złożę wniosek o od-
rzucenie w całości tej ustawy. Wiem, że ten wniosek 
nie uzyska większości, ale jeszcze raz się zwrócę do 
państwa z apelem o zagłosowanie za pozostawieniem 
siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej 

w swej istocie jest zasadna. Wprowadza rozwiązania, 
które mają zwiększyć jej możliwości realizacji zadań, 
do których została powołana – prowadzenie badań 
i prac badawczo-rozwojowych, wprowadzenie inno-
wacyjności, udział w misjach gospodarczych, targach 
i innych wydarzeniach – poprzez wprowadzenie in-
strumentów pomocy publicznej, m.in. de minimis, na 
realizację tych zadań. Kieruje także swoją aktywność 
w kierunku niewielkich, małych przedsiębiorstw. 

Niestety przy okazji postanowiono załatwić kilka 
innych spraw, które bardzo luźno – lub wcale – są 
związane z celami tej nowelizacji. Jedną z nich jest 
omawiana już szeroko zmiana lokalizacji, umiejsco-
wienia siedziby agencji. Dziś już są sygnały, że ten 
zły pomysł, by przy okazji zabrać Gdańskowi Polską 
Agencję Kosmiczną, nie znajdzie poparcia Senatu. 
To dobrze, bo idea lokowania siedzib różnych insty-
tucji badawczych, administracyjnych, kulturalnych 
poza Warszawą ma swój głęboki sens. Wprawdzie 
senatorowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą,  
że nie mają w swoim programie decentralizacji takich 
instytucji, ale jak sami mówią, popierają działania  
na rzecz równomiernego rozwoju. Otóż decentraliza-
cja nie jest celem samym w sobie, ona też ma służyć 
jakiemuś celowi – tym celem jest właśnie osiąganie 
równomiernego rozwoju. Można, Wysoki Senacie, to 
porównać do działania Funduszu Spójności, którego 
Polska jest największym beneficjentem w Europie. 
Dlaczego Unia Europejska tak hojnie – bo w do-
tychczasowej historii to jest ponad 110 miliardów 
euro – obdarzyła Polskę, obdarzyła tak ogromnymi 

istotnym, dobrym pomysłem. Zresztą senator 
Kazimierz Kleina, który wielokrotnie podczas prac 
Senatu, ale też w wielu innych miejscach formułował 
pogląd, nazywając to polityką deglomeracji admini-
stracji publicznej… To bardzo ciekawy punkt widze-
nia, zresztą stosowany w bardzo wielu rozwiniętych 
państwach Europy, aby lokalizować centralne urzędy, 
instytucje centralne poza centrum politycznym, poza 
stolicami.

Namawiam Wysoką Izbę, namawiam senato-
rów, państwa senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 
aby zagłosowali przeciw przyjęciu poprawki prze-
noszącej siedzibę agencji z Gdańska do Warszawy, 
również dlatego, że wokół agencji w Gdańsku wy-
rosło już otoczenie i naukowe, i biznesowe, został 
powołany międzyuczelniany wydział technologii 
kosmicznych i satelitarnych, który łączy wysiłki 
Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
przystępuje do tego wydziału również największa 
uczelnia, Uniwersytet Gdański.

Ja chciałbym też, aby mieszkańcy Trójmiasta 
i Pomorza nie odnosili wrażenia, które coraz czę-
ściej odnoszą: że ze względu na sympatie polityczne, 
odmienne od obecnie sprawujących władzę, miesz-
kańcy Pomorza, w szczególności Trójmiasta, są przez 
obecną władzę karani, dyskryminowani. Bardzo 
żywa w pamięci jest decyzja o przejęciu Lotosu 
przez płocki Orlen. Cofnięcie czy zmniejszenie do-
tacji dla Europejskiego Centrum Solidarności wpi-
suje się w tę logikę myślenia. Zaniechanie dotyczące 
budowy części drogi ekspresowej S6, brak – mimo 
podpisania listu intencyjnego – decyzji o budowie 
Drogi Czerwonej w Gdyni, tak istotnej dla rozwoju 
gospodarki morskiej, dla planów rozbudowy portu 
w Gdyni, czy wreszcie ostatnie zamierzenia legisla-
cyjne, które mają na celu przejęcie administracyjne 
terenu Westerplatte – to wszystko, również ta po-
prawka senatora Czerwińskiego, wpisuje się w taki 
obraz, że Pomorze jest dyskryminowane przez obecną 
ekipę polityczną. Apeluję do Wysokiego Senatu, aby 
głosując dzisiaj nad tą poprawką, zechcieli państwo 
przyjąć te wszystkie argumenty, które pojawiają się 
w debacie. Bardzo ważny przecież jest tutaj głos 
przedstawiciela rządu, który ma w tej sprawie jed-
nolitą opinię.

Jest jeszcze jeden ważny argument, żeby nad tą 
ustawą popracować – to jest wniosek mniejszości, 
który na wczorajszym posiedzeniu komisji złożyli-
śmy, aby wykreślić z ustawy art. 4. Też się odniosę 
do opinii Biura Legislacyjnego, które uważa, że cel 
ustawy, ciekawy cel, którym jest zwiększenie kompe-
tencji agencji, rozszerzenie zakresu jej zainteresowań 
i działalności, nie jest wystarczającym powodem… 
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(senator J. Wcisła) dzę o prawie i dlatego taki mechanizm wprowadzają, 
o tyle w 2019 r. tego zaufania już mieć nie możemy. 
Mamy 2 lata doświadczeń, 2 lata procesów sądowych, 
w których ta ustawa dotycząca wygaszania stosunków 
pracy przegrywa. I teraz chcemy wprowadzić to roz-
wiązanie w tej ustawie dla 60 pracowników? Jakież 
to świadectwo daje prezesowi tej agencji, obecnemu 
albo przyszłemu, skoro na starcie stwarza się furt-
kę, żeby nie musiał stanąć przed pracownikiem i mu 
powiedzieć „nie ma dla ciebie miejsca pracy”, tylko 
zostawiał go bez dokumentu i bez pracy? Agencja 
będzie nadal robiła to, co robi, o czym już mówi-
łem na wstępie, będzie nadal członkiem ze strony 
Polski i partnerem Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Skoro dotyczy to instytucji powiązanej z systemem 
europejskim, to wypada, Wysoki Senacie, żebyśmy 
w europejskich strukturach trzymali się europejskich 
zasad. Art. 4 tej ustawy jest nie do przyjęcia, bo nie 
trzyma standardów europejskich. Dlatego składam 
wniosek o skreślenie art. 4 ustawy, a zarazem wnio-
sek o skreślenie skompromitowanej prawnie zasady 
wygaszania stosunków pracy.

W przeciwieństwie do senatora Sławomira 
Rybickiego, który nie wierzy, aby jego wniosek o od-
rzucenie tej ustawy stał się faktem, ja wierzę, że sena-
torowie zagłosują za wykreśleniem art. 4. On niczego 
nie załatwia, zupełnie nie jest potrzebny, a daje preze-
sowi agencji luksus kompletnej samowoli w działaniu 
i traktowaniu swoich pracowników. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad ustawą o agencji kosmicznej,  

te sprawy wydają się bardzo odległe i dla wielu pew-
nie niezrozumiałe, ja też nie czuję się kompetentny 
w sprawach dotyczących kosmosu, a więc w tych 
sprawach nie będę się wypowiadał. Chciałbym zaś 
wypowiedzieć się w sprawie dotyczącej siedziby 
agencji, a ściślej zmiany tej siedziby. Wydaje się, że 
sprawa jest już pozytywnie załatwiona, że stanowisko 
pana ministra zamyka tę dyskusję, z czego bardzo się 
cieszę. Jednak rzeczywiście był taki moment, a nawet 
nie moment, ale raczej dłuższy czas, że podejmowano 
rożnego rodzaju wysiłki, aby siedzibę agencji prze-
nieść do Warszawy. Niestety była to praktyka, można 
by powiedzieć… Próba przeniesienia do Warszawy 
siedziby agencji była podejmowana właściwie od po-
czątku jej powstania. Szczerze mówiąc, ja obawia-
łem się już w momencie, kiedy zorientowałem się, 
że powstanie oddział agencji w Warszawie, że każdy 
prezes tej agencji będzie traktował siedzibę główną  

środkami? Ano po to, aby Europa równomiernie się 
rozwijała, aby obszary peryferyjne z przyczyn histo-
rycznych czy z powodu położenia poza centralnymi 
obszarami, które znalazły się w trudniejszej sytuacji, 
mogły się szybciej rozwijać i doganiać obszary najle-
piej rozwinięte. Dlatego cieszę się, że ta jedna spra-
wa prawdopodobnie znajdzie swój pozytywny finał 
i dzisiaj będziemy rozumieli centralizację jako zada-
nie, które ma sprzyjać równomiernemu rozwojowi. 
I w tym kontekście nie będzie już prób przeniesienia 
takich instytucji jak Polska Agencja Kosmiczna do 
Warszawy, bo tam jest wygodniej i lepiej.

Inną sprawą, którą przy okazji próbuje się za-
łatwić, jest wprowadzenie zasady wygaszania sto-
sunków pracy. Wysoki Senacie, ta zasada ma swoje 
wybitne negatywne osiągnięcia w bieżącej kaden-
cji parlamentu, w tym także Senatu. Przypomnę, 
że tryb wygaszania stosunku pracy polega na tym, 
że pracownicy w tym przypadku Polskiej Agencji 
Kosmicznej w ciągu 3 miesięcy od wejścia tej usta-
wy w życie dostaną albo propozycje pracy – na nie 
wiadomo na jakich warunkach, na nie wiadomo na 
jakich stanowiskach – albo nie dostaną tej propozycji 
pracy. A jeżeli nie dostaną propozycji pracy, to au-
tomatycznie przestaną być pracownikami. Ten tryb 
zastosowano w 2017 i w 2018 r. przy okazji tworze-
nia Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dotyczyło to wtedy kil-
kudziesięciu tysięcy ludzi, a dotknęło bezpośrednio 
ok. 1 tysiąca osób. Ale wtedy przynajmniej powstał 
nowy twór, który realizował nowe zadania. Polska 
Agencja Kosmiczna praktycznie kontynuuje to, co 
robiła do tej pory, więc nie ma żadnego, nawet ta-
kiego wizerunkowego powodu, aby wprowadzać tak 
drastyczne rozwiązania.

Przypomnę, że to rozwiązanie z 2017 r. zaskutko-
wało setkami procesów sądowych, setkami procesów 
sądowych, w których państwo polskie – jeżeli tak 
nazwiemy tego, który wprowadził tę ustawę – prze-
grywa. Przegrywa z prawami pracowników, i to na-
gminnie; w kilku przypadkach jest inaczej. Mało tego, 
jeżeli w tych procesach argumentacja sądów nie prze-
mawia do struktur państwowych, głównie Krajowej 
Administracji Skarbowej, to przegrywa także w ape-
lacjach. Naczelny Sąd Administracyjny także przy-
znaje rację zwalnianym w ten sposób pracownikom. 
Pracownik, jeżeli ma być zwolniony, to ma prawo 
domagać się decyzji o swoim zwolnieniu, ma ją dostać 
do ręki. Chodzi o to, żeby wiedział, że został zwol-
niony, i miał dokument, z którym może zwrócić się 
o odwołanie do sądu czy do innej instytucji. Wysoki 
Senacie, o ile w 2017 r. mogliśmy udawać, że mamy 
tak wielkie zaufanie do ministrów, zaufaliśmy im,  
że oni mają taką dobrą wolę, taką wielką i dobrą wie-
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(senator K. Kleina) cie państwo – żeby chyba instytut polsko-węgierski 
był zlokalizowany w Pułtusku…

(Głos z sali: W Tarnowie.)
Tak, w Tarnowie. No więc właśnie, była ta pró-

ba, niestety zakończona niepowodzeniem, ponieważ 
w waszym środowisku byli, tak samo jak w innych 
środowiskach, ludzie, którzy mówili, że wszystko 
musi być w Warszawie. Ale zachęcam do tego, żeby 
te próby podejmować, bo warto to robić.

Oczywiście są przykłady z różnych krajów, prze-
cież to widzimy. No, nie mówię już o sąsiadach 
Niemcach czy o Czechach wspomnianych przez se-
natora Rybickiego, czy innych krajach, my to bar-
dzo mocno pokazywaliśmy. Ale przecież jak Unia 
Europejska tworzy nowe administracje, nowe urzędy, 
to one są lokowane właśnie w różnych krajach unij-
nych, także w Warszawie, dzięki czemu zostaliśmy 
obdarzeni jednym z takich urzędów ogólnounijnych, 
zresztą różne inne kraje podobnie. Wydaje mi się więc, 
jestem o tym wręcz przekonany, że można to robić.

Ten pomysł nasz, Senatu, powiem nawet, że tej 
części platformowej Senatu, przejął pan premier 
Gowin i zaczął ten pomysł nakręcać. Ja ucieszyłem 
się od razu, powiedziałem: o, zobaczcie, uda się może, 
bo także po stronie obecnie rządzących pomysł za-
czyna dojrzewać i jego zrealizowanie jest realne.  
Ale niestety, to wszystko oczywiście się rozmyło, 
później wszystko padło i w ogóle jest niemożliwe. 
Błąd premiera Gowina polegał na tym, że on my-
ślał, że będzie mógł przenosić już istniejące urzędy.  
To jest mało realne, prawda? Trudno sobie wyobrazić, 
żeby teraz Ministerstwo Finansów z tysiącami jego 
urzędników przenieść do jakiegoś mniejszego mia-
sta, to jest trudne do zrobienia. Ale nowe urzędy czy 
głęboko reorganizowane można tworzyć w innych 
miastach. O to zawsze będę zabiegał i wszystkich 
zachęcam do tego, żeby to wprowadzać.

Ta próba zabrania agencji Gdańskowi – ale nie 
chodzi tu o Gdańsk, bo to mogło być w każdym in-
nym mieście – była rzeczywiście podejmowana cały 
czas. Bo jak ta centrala gdańska była mniejsza od 
oddziału warszawskiego, to oczywiście w tej sprawie 
były podejmowane różne kombinacje. Przy okazji 
debaty nad budżetem co roku pytałem o sytuację 
Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku… w ogó-
le Polskiej Agencji Kosmicznej i pytałem, czy jest 
ustabilizowana kwestia budynku, siedziby agencji 
itd. No, było to z reguły z mojej strony pytanie pod-
chwytliwe, bo wiedziałem, że są te zabiegi. Minister 
się wypowiadał: no, już jesteśmy bliscy przeniesie-
nia tej agencji, w związku z czym nie ma co robić.  
Za każdym razem wiedziałem, że jest próba odwróce-
nia tej naszej akcji. Wydaje mi się, że na szczęście… 
Ta wczorajsza próba podjęta na posiedzeniu komisji 
także była tego dowodem. Mam nadzieję, że ta opera-
cja się nie powiedzie, że to będzie raczej przestroga, 

jako de facto oddział lub tymczasową instytucję. 
Dlatego też wobec całego tego programu deglome-
racji podjęliśmy… Nie dotyczy to tylko agencji, bo, 
jak mówię, w każdym przypadku, w którym my, jako 
Senat, podejmujemy taką próbę, że siedziba central-
nego organu czy urzędu będzie lokalizowana poza 
Warszawą, mówimy tak: nie możemy wprowadzić 
zasady, zgodnie z którą te urzędy będą miały swoje 
oddziały w Warszawie. No, wówczas niestety – wy-
nika to z pewnej mentalności ludzi – każdy będzie 
chciał zrobić taki ruch, żeby oddział, ten stołeczny, 
warszawski oddział, był de facto siedzibą władz danej 
organizacji.

Chcę przypomnieć na tej sali – państwo dosko-
nale o tym wiecie, przynajmniej większość z was 
wie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, Platformy 
Obywatelskiej – że właściwie cały ten ruch związa-
ny z deglomeracją administracji publicznej, a więc 
lokalizowaniem centrali administracji publicznej 
poza Warszawą rozpoczął się w Senacie. Powiem 
nieskromnie, że ja zacząłem na ten temat mówić już 
za czasów rządów AWS, w momencie, kiedy podję-
liśmy taką dużą reformę samorządu wojewódzkie-
go, tworząc duże regionalne samorządy. Mówiłem 
wówczas o tym, że trzeba podjąć kolejny krok, żeby 
nie tyle przenosić, bo wiedziałem, że taka operacja 
nigdy się nie powiedzie, co żeby każdą nową ad-
ministrację – jeżeli już taka powstanie albo jeżeli 
będzie głęboka reorganizacja administracji – próbo-
wać lokalizować poza Warszawą. To w zasadzie jest 
sposób na to, żeby, po pierwsze, wzmacniać pozycję 
różnych ośrodków pozawarszawskich, po drugie, 
odciążyć Warszawę od tego molochu administracyj-
nego. Początkowo wszyscy – ci po mojej stronie i po 
przeciwnej, bez względu na to, gdzie i kto w tym cza-
sie rządził – uśmiechali się, a nawet śmiali się z tego 
pomysłu, mówili: to jest jakiś bezsensowny pomysł. 
Nie rozumieli go do końca. Ale krok po kroku – za-
częliśmy tu, w Senacie, dyskutować na ten temat, 
organizować konferencje – ludzie zaczynali trochę 
inaczej myśleć, w Platformie i w PiS, zaczynali my-
śleć, że jest to możliwe. Nigdy nie nazywaliśmy tego 
decentralizacją, bo właściwie nie jest to decentraliza-
cja, tego słowa nawet nie można używać w stosunku 
do tego pomysłu. Dlatego ukuliśmy taki pomysł,  
że to będzie deglomeracja administracji publicznej. 
Bo dalej te urzędy są urzędami centralnymi, mają 
być urzędami centralnymi, mają być urzędami, które 
są w strukturze administracji centralnej, ale mogą 
mieć swoje siedziby w różnych miastach w Polsce. 
Siedziba agencji kosmicznej to był pierwszy nasz 
sukces. Później były jeszcze inne, malutkie, mniejsze, 
ale to też się udało. A za czasów rządów już waszych, 
Prawa i Sprawiedliwości, była taka próba – pamięta-
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(senator K. Kleina) ‒ Panie Ministrze, niech pan się nie obraża, bo ja 
akurat jestem tutaj chyba przyjacielem pańskiego 
resortu, zwłaszcza pani minister Emilewicz z dużą 
sympatią wyglądam ‒ ten dendryt, który wrzuci-
liście tą ustawą, dowodzi mizerii naszej dyskusji. 
Myślę, że w Sejmie też takowa miała miejsce, bo gdy 
pytałem pana, dlaczego co roku zmieniamy prezesa 
agencji, czyli poważną osobę, która przecież jest też 
członkiem europejskiej instytucji badań kosmosu, 
to pan powiedział: a, poszedł sobie na prywatne… 
Przepraszam bardzo, ale na rok się takiego prezesa 
nie mianuje. Jest to przykład czyjejś nieodpowiedzial-
ności. Nie można tego tak zbywać, lekko traktować.

Pan prezes, prof. Brona ‒ zresztą wybrany po 
jakimś tam, przepraszam, bez obrażania, tymcza-
sowym pułkowniku czy generale ‒ już nie pamię-
tam ‒ jednak miał pewne osiągnięcia zwane albo 
programem kosmicznym do 2021 r., albo strategią 
kosmiczną do 2030 r.

I teraz, mizeria polega na tym, że, jak pan mó-
wił, Panie Ministrze, będą zmienione zadania ‒ ale 
tego ja w tej ustawie nie wyczytałem. Nie mówił też 
pan senator… nie pan senator, ale pan minister nie 
mówił o tym, czy ta nowa strategia będzie zmie-
niona, czy nie. Ale powiedzmy szczerze: ona jest, 
tkwi w głębokim przysiadzie. Fakt, że należymy do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej, wcale nie wyzna-
cza, że już załatwiliśmy, odfajkowaliśmy problem 
badań kosmicznych, które się gwałtownie rozwija-
ją. Dokonała się rewolucja, nie w Europie ‒ przykro  
‒ ale w Stanach Zjednoczonych, i badania kosmiczne, 
które były jedynie działaniem państwowym, w tej 
chwili weszły w fazę działań prywatnych. Powstały 
co najmniej 3 agencje amerykańskie ‒ skracam  
tę wypowiedź, bo jest 10 minut, prawda? ‒ które się 
koncentrują na załogowym badaniu kosmosu. I oka-
zuje się, że one wszystkie są prywatne, gdyż rząd 
Stanów Zjednoczonych… technologia dotarła już  
do tego, że to są bardzo zyskowne działania.

Niestety Polska, mimo składki, o której tu nikt 
nie mówi, nie będzie ani bezpośrednio uczest-
niczyć w tych badaniach, bo sojusz ze Stanami 
Zjednoczonymi w tych sprawach jakby leżał na boku, 
choć to są też badania… Żeby podać przykład: my 
nie mamy map terenów wschodnich autoryzowanych 
przez kogokolwiek, my takich zdjęć z kosmosu nie 
mamy, a przecież znajdują się tam niemałe siły woj-
skowe nasze i sojuszników. Dobrze by było, gdyby-
śmy mieli własne mapy. To tylko przykład.

A więc gwałtowny rozwój nie sprzyja… Zamiast 
tego mamy dyskusję, gdzie ta siedziba, choć praw-
dą jest, że w Europie siedzibą jest Paryż, ale za-
dania główne realizowane są w wielu ośrodkach 
Unii Europejskiej ‒ w miejscowości pod Rzymem, 
w Darmstadt w Niemczech, w Hiszpanii ‒ i nieko-
niecznie związane są ze stolicą. Stąd nieprzypadkowo 

że nie można takich ruchów robić, i że przy następnej 
okazji, gdy będą tworzone właśnie jakieś nowe ad-
ministracje czy – jeszcze raz powiem – będą głęboko 
zmieniane, będzie próba podjęcia działań, żeby ich 
siedziby były w innych, mniejszych miejscowościach.

One wcale nie muszą być w ośrodkach metro-
politalnych. My wtedy podjęliśmy tę decyzję, że to 
będzie Gdańsk, bo wiedzieliśmy, że będzie trudno, 
żeby siedziba agencji była w mniejszym ośrodku. 
Ale ja uważam, że administracja może być na-
wet w mieście wielkości Konina: 2 godziny drogi 
z Warszawy, doskonałe skomunikowanie, może 
tam być urząd centralny. I nie ma w tym nic złego.  
Bo jeżeli my jako Senat, senatorowie, posłowie i mi-
nistrowie mówimy ludziom i namawiamy ich do tego: 
można pracować na odległość, można tak pracować 
przy komputerze, to dlaczego urzędnik centralny tak-
że nie może pracować na odległość? Dzisiaj są takie 
możliwości techniczne, że taki urząd może być także 
w mniejszym ośrodku, i mam nadzieję, że w dłuższej 
perspektywie tak będzie się działo. To będzie z ko-
rzyścią dla Warszawy i z korzyścią dla całej Polski.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Teraz pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąc trochę w lekkim nastroju, chciałbym powie-

dzieć, zwłaszcza pod adresem osób, które mocno ak-
centują treści narodowe w swoich wystąpieniach, na-
wet w pewnym w kontraście czy w konflikcie z Unią 
Europejską: tak naprawdę stolicą polskiej astrono-
mii, astrofizyki, co więcej, kosmosu powinno być to,  
co od setek lat wyznacza miejsce Polski, czyli Toruń, 
czyli Kopernik.

Panie Senatorze Czerwiński, chciałbym, żeby ‒ 
wobec różnych prób dyskusji, gdzie jest jaka siedziba 
‒ zrezygnował pan ze swojej poprawki i potwierdził, 
że Kopernik to wielki polski uczony, to rzeczywiście 
autor rewolucji kopernikańskiej.

A chciałbym powiedzieć tak: czasem o historii 
i o różnych wydarzeniach, szczególnie materialnych, 
mnie bliskich, decyduje to, co się nazywa np. w me-
talurgii dendrytem. Jak wiadomo, stal się składa  
na ogół z węgla, a powstaje w wyniku stapiania wę-
gla, rudy żelaza, topników oczywiście pod wpływem 
energii, ale o tym, jaka sieć powstanie, jaki kryształ, 
decyduje dendryt. Są oczywiście dendryty dobre 
i są złe w postaci zanieczyszczeń. Moim zdaniem 
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(senator J. Rulewski) gą wysłuchałem argumentów przedstawionych tutaj 
przez pana senatora Czerwińskiego. Moi poprzednicy 
w zasadzie nie przedstawili w dyskusji kontrargu-
mentów, poruszając się wyłącznie na płaszczyźnie 
za i przeciw. Ja oczywiście nie chciałbym wchodzić 
w tę dyskusję, w te argumenty, aczkolwiek jeśli cho-
dzi o technologie kosmiczne, to mogę powiedzieć, 
że się trochę na tym znam, szczególnie w kontekście 
styku tych technologii z informatyką. W Cyfronecie 
gromadzimy i analizujemy dane satelitarne na po-
trzeby meteorologii i bezpieczeństwa. Także software 
związany z satelitami czy z rakietami… Ale nie o tym 
chciałem mówić. Do zabrania głosu zmobilizowało 
mnie dłuższe rozważanie pana senatora Kleiny na te-
mat, powiedzmy, pochwały deglomeracji; pan senator 
wniósł tutaj takie pojęcie. Otóż ja muszę powiedzieć, 
że od lat prowadzę taki autorski wykład z testowania 
niezawodności dużych systemów cyfrowych. Jednym 
z niesłychanie ważnych elementów badania i testowa-
nia tych wielkich systemów cyfrowych jest podział 
struktur na makrobloki, co powoduje, że te ciągi te-
stowe i odpowiedzi są krótsze. Wtedy to można robić 
szybciej, to w ogóle jest bardziej skuteczne. Ale żeby 
to miało sens, muszą być spełnione pewne założenia. 
Jednym z nich jest to, że każdy z wydzielonych ma-
krobloków ma jakąś własną funkcjonalność. Jeśli nie 
ma, no to nie jest to dobre.

Druga sprawa. Może się tak zdarzyć, że po podzia-
le takiego dużego systemu na makrobloki sieć powią-
zań pomiędzy tymi małymi jednostkami jest bardziej 
skomplikowana niż przed podziałem. Dlatego tutaj 
trzeba mieć takie szersze wyobrażenie. No, teoria 
sterowania trochę się tym zajmuje. Stabilność i stero-
wanie, sterowalność, obserwowalność… Dlatego był-
bym daleki od tego, żeby się entuzjazmować takimi 
trochę jednak mało profesjonalnymi rozważaniami. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie zamierzałem zabierać głosu, ale senator Wiatr 

sprowokował moje wystąpienie, takie trochę post 
scriptum.

Nie padało tu zbyt wiele argumentów o charakte-
rze merytorycznym czy naukowym w tych naszych 
wystąpieniach, miały one charakter emocjonalny, 
może nieraz za bardzo, więc ja dostarczę kilku ta-
kich argumentów, które, jak myślę, będą przema-
wiać za pozostawieniem siedziby Polskiej Agencji 
Kosmicznej w Gdańsku.

może ta moja uwaga o potencjale, który tkwi m.in. 
w Toruniu.

I teraz, wracając do… 41 lat minęło, odkąd Polska 
weszła w kosmos dzięki przyjaźni polsko-radzieckiej, 
czyli dzięki aktowi politycznemu. Nie ukrywajmy, 
że lot Hermaszewskiego przyniósł polskiej medy-
cynie lotniczej duże i pewne wyniki. Dziś pilot F-16 
czy nawet tego MiG-29 jest prawie jak kosmonauta 
– lata w takich warunkach, że… Potrzebny jest postęp 
w medycynie kosmicznej, a zatem potrzebne są rów-
nież loty załogowe. Ale i konieczność wykrywania 
klęsk, i działania dla rolnictwa – Polska dysponu-
je tutaj niemałym potencjałem – i przeciwdziałanie 
zagrożeniom atmosferycznym, które teraz przeży-
wamy… To wszystko wymaga tego, żeby Polska 
mocno nacisnęła ten gaz, ten pedał przyspieszenia 
w zakresie badań kosmicznych. Zamiast tego mamy 
tutaj niestety dyskusję, którą… Pan Wcisła mi po-
debrał, ukradł mi nawet, ten wątek, że wyrzucamy 
pracowników. Bo tak należy nazwać efekt tej ustawy, 
która będzie dokonywała lustracji tego potencjału, 
skromnego zresztą, 60 pracowników. Pan minister na 
to nie odpowiedział. Nie powiedział też, ilu będzie 
objętych tą lustracją. Wszyscy czy niektórzy zostaną? 
A jacy zostaną? Wie pan, takich pytań… A może 
trzeba będzie tę siedzibę utworzyć np. w Zielonej 
Górze, gdzie jest nieźle rozwijająca się politechnika? 
I tak dalej, i tak dalej… Faktem jest, Panie Ministrze,  
że rząd obdarował nas takim dendrytem szkodliwym 
dla badań kosmicznych w Polsce, dla ich technologii, 
dla ich rozwoju. Ta strategia zakłada, że w 2030 r. 
będziemy dysponowali… powinniśmy dysponować 
3-procentowym rynkiem obrotów, a więc zysków.

I słowo na koniec. Być może nie ma wśród nas 
tylu młodych, ale jest wielu młodych poza tą salą.  
To prawda, że mniej się interesują polityką, obojętnie 
z której strony, ale na pewno interesują się badaniami 
kosmicznymi. Warto tej młodzieży podsunąć, przed-
stawić nowy etap polskiej suwerenności – eksplorację 
kosmosu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Ja bardzo krótko chciałbym się wypowiedzieć. 

Pamiętam, kiedy uchwalaliśmy tę ustawę i kiedy pan 
senator Wittbrodt zgłosił poprawkę, żeby siedziba 
agencji była w Gdańsku. Muszę powiedzieć, że z uwa-
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(senator S. Rybicki) Ja chciałbym tylko kilka słów powiedzieć, ale 
przypomnieć… Bo miałem przyjemność i zaszczyt 
przewodniczyć Komisji Ustawodawczej, która przyj-
mowała tę ustawę. I właśnie te argumenty o decen-
tralizacji, o tym, że wzorce europejskie są tego ro-
dzaju, żeby nie koncentrować wszystkich naczelnych 
organów państwowych w jednym miejscu, u nas 
w Warszawie… Mówiono, że jest to bardzo słuszne 
i że ta tendencja powinna się rozszerzać. Takie było 
założenie, taka była dyskusja, takie było ratio legis 
przyjmowanej ustawy. Myślę, że nic się nie zmieniło, 
a wprost przeciwnie.

Muszę powiedzieć o czymś z własnego doświad-
czenia. Otóż przy oddziale Polskiej Akademii Nauk 
w Gdańsku powstała z inicjatywy prof. Wittbrodta 
Komisja Nauk Kosmicznych. Mam zaszczyt być 
członkiem tej komisji, która bardzo aktywnie działa, 
która organizuje bardzo ważne konferencje, konfe-
rencje naukowe. Tak więc Gdańsk stał się pewnym 
centrum, bo te konferencje naukowe, które są organi-
zowane głównie na Politechnice Gdańskiej, właśnie 
wspomagają działalność agencji.

Ta działalność kosmiczna jest także przedmiotem 
prac grupy parlamentarnej w naszym parlamencie. 
Nie jest ona zbyt aktywna – jestem jej członkiem  
– ale też była wielka satysfakcja, że właśnie siedziba 
tej agencji jest w Gdańsku. Już nie mówiąc o tym,  
co powiedział przed chwilą pan minister, że stanowi-
sko rządu jest takie, żeby nie zmieniać tego miejsca, 
bo ono jest najwłaściwsze. Dlatego też… Bo przecież, 
tak jak przed chwilą powiedziałem, to nie jest tylko 
kwestia samej siedziby – jest to też kwestia innych 
organizacji, które wokół tego centrum zaczynają 
działać i je wspomagają. To są przecież także i za-
interesowani przedsiębiorcy, którzy tworzą nie tylko 
klimat, lecz również podejmują konkretne działania 
związane właśnie z tą sferą działalności. Dlatego też 
uważam, że absolutnie nie powinno być na poważnie 
mowy o przenoszeniu tej siedziby. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, tylko jedno zdanie odnośnie do 

słów pana senatora Wiatra, dosłownie jedno zdanie. 
Gdybyśmy wiernie podążali za tą teorią i wynikami 
badań, które pan senator Wiatr prowadzi, to oznacza-
łoby to tylko tyle, że wszystko powinno być scentra-
lizowane, zdominowane i osadzone w Warszawie, ale 
mogłoby się okazać za chwilę, że i Warszawa jest za 

Odwołam się do wypowiedzi pani prof. Mirosławy 
Ostrowskiej z Instytutu Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk: „Nie ma w tej chwili lepszego i bar-
dziej skutecznego narzędzia do badania i obserwo-
wania zmian funkcjonowania mórz i oceanów niż 
techniki satelitarne – podaje przykład, jeden z wielu, 
prof. Ostrowska. Techniki satelitarne pozwalają nam 
zgromadzić obserwacje jednocześnie z całego obsza-
ru. To niezastąpione narzędzie – dopiero, jak zaczęli-
śmy używać satelitów do badań oceanów, mogliśmy 
cokolwiek powiedzieć o prądach morskich i o tym, 
jaki mają wpływ na nasz klimat, a także o globalnych 
procesach, które tam się dzieją. Profesor przypomnia-
ła, że działający na Pomorzu Instytut Oceanologii 
PAN – jego siedziba mieści się w Sopocie – był lide-
rem projektu zrzeszającego szereg uczelni i instytucji 
zajmujących się badaniem morza i oceanu. Natomiast 
w tej chwili uruchamiany jest System SatBałtyk, któ-
ry na podstawie technik satelitarnych potrafi opisać 
cały szereg parametrów środowiskowych całego ob-
szaru Morza Bałtyckiego. To narzędzie, które może 
być wykorzystywane w gospodarce, w administracji, 
nie tylko w nauce. To narzędzie przyszłości”. To pod-
kreśla prof. Ostrowska w dyskusji na temat celowości 
pozostawienia w Gdańsku siedziby Polskiej Agencji 
Kosmicznej.

I jeszcze jeden argument, który się pojawiał 
i w dyskusji na posiedzeniu komisji, i dzisiaj pod-
czas zadawania pytań, że to jest paradoks, że centrala 
instytucji, która ma siedzibę w Gdańsku, zatrudnia 
mniej osób niż oddział warszawski. No, badając  
to zjawisko umiejscawiania siedzib urzędów cen-
tralnych bądź ważnych instytucji centralnych poza 
stolicą, trzeba na to zwracać uwagę i traktować jako 
coś oczywistego w swoich rozważaniach. No, przy-
kład Niemiec, które ulokowały bardzo wiele instytucji 
centralnych poza stolicą czy poza głównym centrum 
politycznym w Berlinie… Np. siedziba policji krymi-
nalnej jest w Wiesbaden. No, trudno sobie wyobrazić, 
żeby w tej centrali w Wiesbaden pracowało więcej 
osób zajmujących się pracą kryminalną policji kry-
minalnej niż w Berlinie czy w większych niemieckich 
miastach. To nie jest argument wystarczający, na któ-
ry można powoływać się przy próbach przeniesienia 
siedziby agencji do Warszawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
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(senator K. Kleina) dyskutuje. Jeśli państwo w to nie wierzą, to ja przy-
pomnę, że pierwszy polski satelita, amatorski, uni-
wersytecki, tak go nazywam, to satelita Politechniki 
Warszawskiej, pierwszy komercyjny również w części 
został wykonany w okolicach Warszawy, zaś pierwsze 
słynne wiertło, które się w Marsa miało wwiercić, też 
zostało wykonane przez firmę warszawską, bodajże 
Astronikę. To trzeba przyjąć do wiadomości, proszę 
państwa, tak jest. Oczywiście są inne argumenty, 
więc trzeba je wyważyć. W tej chwili część argu-
mentów jest sercowych, tak bym je nazwał, część 
wynika z intelektu. Oczywiście te sercowe też mają 
znaczenie, ja tego nie ukrywam.

I ostatnia kwestia. Naprawdę źle nie życzę 
Gdańskowi i Pomorzu jako całości. Wprost przeciw-
nie. Ale, według mnie, zamiast agencji kosmicznej 
w Gdańsku powinno być ministerstwo gospodarki 
morskiej, ewentualnie niektóre jego departamenty.

(Senator Piotr Zientarski: To jest dobry pomysł.)
Świetnie. No to będziemy razem z Platformą o to 

walczyć.
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Dobrze. To jest ważna kwestia dla Gdańska.
Jest jeszcze jedna sprawa, może już poboczna, ale 

też trzeba o niej powiedzieć. Decentralizacja nie po-
winna się równać regionalizacji. Temu się sprzeciwia-
my. Polska jest państwem jednolitym. Decentralizacja 
to nie jest to samo co równomierny rozwój. Naprawdę. 
To są 2 różne pojęcia.

(Senator Sławomir Rybicki: Można?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Sławomir Rybicki: Jedno zdanie.)
Kto się zgłasza?
(Senator Stanisław Kogut: Trzeci raz.)
(Senator Sławomir Rybicki: Jedno zdanie, bo nie 

wyczerpałem…)
Pan senator Rybicki już 2 razy zabierał głos. Jedno 

zdanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jedno zdanie, bo nie mogę pozostawić bez odpo-

wiedzi stwierdzenia pana senatora sprawozdawcy,  
że agencja powinna wrócić do Warszawy. To jest nie-
prawda, że powinna wrócić do Warszawy, bo nigdy 
w Warszawie nie była.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
Zgodnie z ustawą jej siedzibą był i jest Gdańsk.
(Senator Piotr Zientarski: Od początku.)
Panie Senatorze, z faktami się nie dyskutuje. Tak 

jak pan zechciał zauważyć, z faktami się nie dysku-
tuje.

(Senator Piotr Zientarski: Racja.)

mała, a więc w Berlinie, a później w Nowym Jorku 
itd. No, to jest droga donikąd. Jednak Polska to nie 
tylko Warszawa, Europa to nie tylko Berlin, a świat 
to nie tylko Nowy Jork.

(Senator Alicja Zając: Europa to Bruksela.)
A, Bruksela nawet.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja się zgłosiłem.)
Pan senator Wiatr teraz.

Senator Kazimierz Wiatr:
Szanowni Państwo, w zasadzie nie wiem, czy 

w trybie ad vocem, czy jako kolejny głos w dyskusji.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
No, pan senator Kleina w ogóle nie zrozumiał mo-

jego wywodu, ponieważ, Panie Senatorze, duże syste-
my dzieli się na makrobloki i jest to bardzo skuteczna 
metoda pracy, a moja wypowiedź dotyczyła tego, 
że nie każdy taki podział jest skuteczny i sensowny. 
Tylko tyle i aż tyle chciałem powiedzieć. I jeśli teraz 
zostałem zrozumiany, to się cieszę, jeśli nie, to może 
poza salą mógłbym dalej jeszcze… Bardzo dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym tylko tytułem uzupełnienia tego 

fragmentu związanego z przenoszeniem siedziby, 
który tutaj stał się głównym tematem omawianym 
w związku z tą ustawą… Proszę państwa, ta ustawa 
przede wszystkim zmienia sposób działania agencji. 
Agencja kosmiczna będzie teraz – przynajmniej ja tak 
to rozumiem, może pan minister wyprowadzi mnie 
z błędu – bardziej kierować się w stronę podmiotów 
zewnętrznych, pomagać przede wszystkim tym pod-
miotom, które chcą wejść w ogóle na rynek kosmicz-
ny, startupom, tym, którzy zaczynają swoją karierę 
w sferze kosmicznej, tak bym to nazwał. I dlatego 
do tych argumentów, o których wcześniej już mówi-
łem, przemawiających za tym, że siedziba powinna 
wrócić do Warszawy, można dołożyć jeszcze jeden, 
ale przyszłościowy – proszę państwa, tam powinna 
być ta agencja, gdzie jest najwięcej takich podmio-
tów, a takich podmiotów najwięcej jest w Warszawie 
i okolicy. To jest po prostu fakt, a z faktami się nie 
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cić w glebę Marsa zostało opracowane gdzieś w oko-
licach Warszawy, a pierwszy satelita – na Politechnice 
Warszawskiej. Z tego pan senator wyciągał wnioski, 
które wyciągał. Ja chcę powiedzieć, na podstawie 
tych przesłanek, że wszystkie te wynalazki zostały 
wynalezione mimo tego, że agencja znajdowała się 
w Gdańsku. Z tego wynika, że ona absolutnie w tym 
nie przeszkadza i może tam w dalszym ciągu być. 
Dziękuję. (Oklaski)

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

gislacyjnym na piśmie złożyli pan senator Rybicki 
i pan senator Wcisła.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wniosków legislacyjnych?
Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marcin Ociepa:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak, bardzo zależy mi na tym, żeby jednak 2 słowa 

powiedzieć.
Bardzo dziękuję za dyskusję, za państwa wnio-

ski. Chcę powiedzieć, że w gruncie rzeczy, mimo że 
niektóre wątki zdominowały tę dyskusję, mówimy 
o naszym ambitnym podejściu do polityki kosmicznej 
Polski, o tym, że mamy olbrzymi potencjał, polskie 
firmy mają olbrzymi potencjał, polska nauka ma ol-
brzymi potencjał, żeby być częścią tej europejskiej 
ambicji związanej z kosmosem i z tym wszystkim, 
co się wiąże z podbojem, tak to nazwę, kosmosu, 
ale to nie chodzi o gwiezdne wojny, tylko po prostu  
XXI wiek. Te wszystkie technologie, które obec-
nie pomagają nam na co dzień funkcjonować tu-
taj, na Ziemi, w wielu przypadkach umiejscowione  
są w kosmosie i dzisiaj polscy przedsiębiorcy, polscy 
naukowcy, polscy startupowcy nie są gorsi, a w wielu 
kwestiach często są lepsi od swoich kolegów z zagra-
nicy. Chodzi o to, żebyśmy w państwie stworzyli taki 
mechanizm, który będzie wspierał te ich ambicje. 
W gruncie rzeczy mamy do wyboru albo rozwój, 
albo status quo. Ustawa to jest opowiedzenie się  
za rozwojem polskiej polityki kosmicznej. To ma od-
zwierciedlenie w wielu zapisach.

W dyskusji, którą prowadziliśmy, mocno wy-
brzmiał wątek zwalniania pracowników. Myślę,  
że w tej dyskusji zabrakło jednak jednej fundamen-
talnej rzeczy, tego, że mówimy o tej idei w ścisłym  

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Rulewski. Drugi raz, 5 minut.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Od początku.)
(Senator Kazimierz Kleina: Tak jest.)
Panowie Senatorowie, proszę nie dyskutować w ła-

wach. Dyskutujemy na mównicy.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym odpowiedzieć, nie kłócić się. Chodzi 

o 2 wątki. Pierwszy to ten, o którym mówił tutaj pan 
senator Czerwiński. Pan senator mówił o równoważ-
nym czy równoważącym rozwoju, o tym, że to nie 
jest związane ani z centralizacją, ani z aglomeracją. 
Ale w tym równoważnym rozwoju mieści się też od-
rzucenie stereotypów dotyczących feudalnej budo-
wy państwa, która polegała, jak wiadomo, na takim 
myśleniu, że gdzie król, tam państwo, gdzie król, 
tam siedziba króla. A siedziba króla to oczywiście 
stolica. To już jest staroświeckie, to jest feudalne,  
to jest weryfikowane przez rzeczywistość.

Koledzy powiedzieli tutaj, że gdyby przyjąć np. 
model Stanów Zjednoczonych… Rzeczywiście stolicą 
NASA, państwowej agencji badań kosmicznych jest 
Waszyngton, ale miejscem, w którym napędza się 
amerykański program kosmiczny, grupuje naukow-
ców, technikę, kapitały, hotele, jest Houston i może 
jeszcze trochę Canberra. To po pierwsze.

Po drugie, podoba mi się filozofia profesora Wiatra, 
który powiedział, że są takie zbiory makro. Proszę pa-
miętać, Panie Profesorze, przy podejmowaniu decyzji, 
że istnieje taki zbiór makro w Warszawie zwany lobby 
czynszowym, lobby hotelowym, lobby lotniczym,  
co powoduje, że wszyscy chcą być w Warszawie. 
I z tym lobby, z tym zbiorem makro… Chciałbym, 
żeby to przerwano i pamiętano, że Polska w konsty-
tucji jest określona jako państwo jednolite. Owszem, 
w konstytucji jest wyróżniona stolica, jest zapisane, 
że tą stolicą jest Warszawa, ale wcale nie wynikają 
z tego jakieś dodatkowe przywileje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja tylko w kwestii logiki, rozumowania. Pan sena-

tor Czerwiński poinformował nas tutaj, korzystając  
ze swojej rozległej wiedzy, że wiertło mające się wkrę-
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(podsekretarz stanu M. Ociepa) szę Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisję Obrony Narodowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1184, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1184 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Marka Pęka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

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

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 16 maja br. ustawie o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Posiedzenie połączonych komisji senackich od-
było się wczoraj. Na posiedzeniu poza senatorami 
członkami komisji byli również senatorzy goście, była 
oczywiście pani legislator, mecenas Beata Mandylis, 
byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości 
na czele z panem ministrem Marcinem Warchołem 
oraz przedstawiciele licznych organizacji, instytucji, 
które na etapie procedowania tej ustawy w Sejmie 
i w Senacie zgłaszały swoje opinie, stanowiska, 
takie jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Krajowa Rada Kuratorów, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Komenda Główna Policji.

Przedmiotem procedowanej przez Senat ustawy 
jest zmiana kodeksu karnego, zmiana istotna, bo-
wiem, jak wyliczyła pani legislator w swojej opi-
nii, dotyczy 105 z istniejących w kodeksie karnym 
363 artykułów, a dodatkowo część zmian dotyczy 
innych ustaw karnych. Tak że rzeczywiście mamy 
do czynienia z istotną, obszerną, zmianą kodeksu 
karnego, która, mówiąc najogólniej, zakłada zwięk-
szenie surowości represji karnej, zwłaszcza wobec 
sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, 
wolności seksualnej, w tym szczególnie sprawców 
przestępstw, które określamy jako przestępstwa pe-
dofilskie, przestępstwa wobec małoletnich. Ustawa 
przewiduje zaostrzenie sankcji karnych, rozszerze-
nie instytucji nadzwyczajnego zaostrzenia kary oraz 
zmianę dyrektyw wymiaru kary w celu zaznaczenia 
jej funkcji represyjnej i odstraszającej.

powiązaniu z faktem, że do tej pory nie było żadnych 
kryteriów naboru pracowników do Polskiej Agencji 
Kosmicznej. No, albo mówimy, że to ma być poważna 
agencja, ma się zajmować poważną tematyką, która 
nie ma charakteru bardzo szerokiego, holistycznego, 
tylko specjalistyczny, więc potrzebujemy specjali-
stów, potrzebujemy fachowców, albo nie. W związku 
z tym ta ustawa po raz pierwszy wprowadza kryteria 
i dla dyrektorów, i dla szeregowych pracowników. 
Z tego powodu te stosunki pracy mają wygasnąć. 
Tutaj mamy oczywiście do czynienia w jakimś sensie 
ze sporem prawnym, którego jesteśmy świadkami, 
ale ani legislatorzy rządowi, ani nasi ministerial-
ni, ani legislatorzy sejmowi nie podzielają zdania,  
że ta istotna zmiana w postaci wprowadzenia kry-
teriów naboru pracowników stanowi zbyt… czy nie 
stanowi wystarczającego uzasadnienia. Tak więc 
w naszej opinii, nawet w tym, co pisze w swojej opi-
nii Biuro Legislacyjne Senatu, że jest to standardowy 
– cytuję – przepis stosowany przy przekształceniach 
etc.… My uważamy, że to jest jednak istotna zmiana, 
jeśli chodzi o Polską Agencję Kosmiczną. Chciałbym, 
żebyście państwo ze zrozumieniem przyjęli naszą 
motywację w tym zakresie.

Jeszcze tylko jedno zdanie, bo poczytuję pewną 
opinię, ocenę, choć wyrażoną życzliwie przez sena-
tora Rulewskiego, za lekko niesprawiedliwą. Jednak 
polska polityka kosmiczna jest koordynowana przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki. W ramach 
tej koordynacji prowadzimy wiele konsekwentnych 
działań. Polska Strategia Kosmiczna, którą określa nie 
Polska Agencja Kosmiczna, tylko minister właściwy 
do spraw gospodarki, została wypracowana szero-
ko, międzyresortowo i przyjęta w styczniu 2018 r. 
W konsekwencji tego przygotowaliśmy Krajowy 
Program Kosmiczny, który został przyjęty w grudniu 
2018 r. Ma on być pewną drogą realizacji tej strategii  
i tu nie ma zagrożeń. Ta ustawa jest w jakimś sen-
sie logiczną konsekwencją stycznia 2018 r., czyli 
przyjęcia strategii, grudnia 2018 r., czyli przyjęcia 
Krajowego Programu Kosmicznego, ogłoszenia kon-
kursu, żeby była ciągłość instytucjonalna, personalna, 
na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Ta ustawa 
w jakimś sensie dopełnia tę naszą misję, której celem 
jest uporządkowanie wszystkich strategii kosmicz-
nych, polskiej polityki kosmicznej i zarządzenie am-
bicjami oraz potencjałem polskiej nauki i polskiego 
świata biznesu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie i Panowie Senatorowie, ponieważ zostały 

zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, pro-

79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw



51

(senator sprawozdawca M. Pęk) Ustawa wprowadza także nowe typy przestępstw, 
np. przygotowanie do zabójstwa, za które grozić bę-
dzie od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, przyjęcie 
zlecenia zabójstwa, przestępstwo kradzieży zuchwa-
łej, uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem, kradzież karty płatniczej. Do tej pory 
czyn taki był karany jak kradzież i sąd miał problem 
z określeniem, czy jest to zwykła kradzież, za którą 
grozi od 3 miesięcy do 5 lat, czy też kradzież z wła-
maniem, z karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Inne uciążliwe przestępstwo to kradzież tablic 
rejestracyjnych, które do tej pory było wykroczeniem, 
a w tym momencie w proponowanym przedłożeniu 
sejmowym staje się przestępstwem.

Kolejny cel tej obszernej zmiany legislacyjnej to 
także, jak na posiedzeniu komisji referował pan mi-
nister Marcin Warchoł, walka z aferami gospodar-
czymi. Zgodnie z projektem przyjęcie korzyści ma-
jątkowej powyżej 1 miliona zł będzie zagrożone karą 
od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Obecnie jest to  
– w przypadku korzyści powyżej 100 tysięcy zł  
– od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku 
fałszerstw faktur na wielką skalę, a więc powyżej 
5 milionów zł, będzie to od 5 do 25 lat pozbawienia 
wolności.

Następuje także zaostrzenie kar za najpoważniej-
sze przestępstwa. To zaostrzenie zbliża nasz kodeks 
karny, według pana ministra, do rozwiązań funkcjo-
nujących w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 
Nie jest to wyraz restrykcyjności, ale po prostu ele-
mentarnej sprawiedliwości. Dotychczasowe polskie 
prawo na tle rozwiązań występujących w innych 
krajach i przede wszystkim pewnej ukształtowanej 
od wielu lat praktyki orzeczniczej było nad wyraz 
pobłażliwe. Przykładem tego jest choćby obecny 
wymiar kary za zgwałcenie, gdzie w trybie podsta-
wowym mamy od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,  
a np. we Francji jest to 15, 20, a nawet 30 lat pozba-
wienia wolności. W przypadku gwałtu na dziecku  
jest u nas obecnie od 3 do 15 lat pozbawienia wol-
ności, a np. w Belgii – od 20 do 30 lat pozbawienia 
wolności. Handel ludźmi karany jest od 3 do 15 lat 
pozbawienia wolności, a np. w Holandii – do 18 lat 
pozbawienia wolności. 

W praktyce sądowej różnice między naszym 
krajem a państwami Europy Zachodniej są jeszcze 
bardziej widoczne. Sprawcy zabójstw skazani na 
dożywotnie pozbawienie wolności w naszym kra-
ju to jedynie 4% skazanych za zabójstwo, podczas 
gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 12% – czyli 
średnio 3 razy częściej sądy w Unii Europejskiej orze-
kają maksymalną karę za zabójstwo. W Niemczech 
jest to 21%, w Anglii – 34%, w Grecji – nawet 43%. 
Sprawcy rozbojów skazani na karę powyżej 5 lat po-
zbawienia wolności w Polsce to 4%, a średnia w Unii 
Europejskiej to 12%, w niektórych krajach nawet  

Zmiany wprowadzane ustawą szczegółowo doty-
czą: rozszerzenia stosowania kodeksu karnego wobec 
sprawców nieletnich; usunięcia z katalogu kar kary 
pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat pozbawie-
nia wolności; uzależnienia wysokości orzekanej kary 
grzywny od zagrożenia karą pozbawienia wolności; 
zwiększenia surowości sankcji karnej za poszczególne 
czyny wynikające z podniesienia górnej granicy kary 
pozbawienia wolności z 15 do 30 lat; zaostrzenia zasad 
orzekania środków karnych; wprowadzenia katalogu 
okoliczności obciążających i łagodzących, zaostrzenia 
odpowiedzialności za występki o charakterze chu-
ligańskim; zaostrzenia odpowiedzialności za czyn 
ciągły; zaostrzenia odpowiedzialności działających 
w warunkach recydywy sprawców przestępstw prze-
ciwko wolności seksualnej lub obyczajności; wprowa-
dzenia możliwości orzekania, fakultatywnie i obli-
gatoryjnie, zakazu warunkowego przedterminowego 
zwolnienia wobec skazanych na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności; wydłużenia okresu przedaw-
nienia karalności zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat; 
i wprowadzenia nowych typów czynów zabronionych.

Na początku posiedzenia komisji pan minister 
Warchoł omówił właśnie te najważniejsze zmiany. 
Poza tym, co powiedziałem do tej pory, należy jesz-
cze wymienić zmiany dotyczące podniesienia sankcji 
grożących za zgwałcenie małoletniego, za obcowanie 
płciowe z małoletnim, za inne czynności seksualne, 
zmiany dotyczące wprowadzenia obligatoryjnego 
środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się 
z pokrzywdzonym, zakazu zbliżania się do pokrzyw-
dzonego lub nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonym, poszerzenia zakresu 
informacji ujawnionych w tzw. rejestrze pedofilów 
o informacje o zawodzie wykonywanym przez spraw-
cę w momencie popełnienia przestępstwa. Jest to też 
wprowadzenie elastycznego wymiaru kary, aby dać 
sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem 
sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy.

To, o czym mówiłem, a więc wprowadzenie kary 
pozbawienia wolności maksymalnie do lat 30…  
Do tej pory było tak, że możliwe było orzekanie kary 
maksymalnie 15 lat pozbawienia wolności i specjalnej 
kary 25 lat pozbawienia wolności. W tym momencie 
będzie można orzec np. karę 22 lat pozbawienia wol-
ności czy 18 lat pozbawienia wolności. Za najgroź-
niejsze przestępstwa wprowadzamy surowszy wy-
miar kary. I tak np. za porwanie dla okupu – karę do  
20 lat pozbawienia wolności, za handel ludźmi – karę  
do 20 lat pozbawienia wolności, za pozbawienie 
wolności ze szczególnym udręczeniem – również  
do 20 lat pozbawienia wolności. Jest znaczne za-
ostrzenie kar w przypadku, kiedy sprawca działa 
w zorganizowanej grupie przestępczej.
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(senator sprawozdawca M. Pęk) wać poprawkę dotyczącą głośno komentowanego 
w mediach art. 212. Zgodnie z zapowiedzią obecnego 
tutaj na sali pana ministra, Zbigniewa Ziobry, wyco-
fujemy się ze zmian legislacyjnych w tym obszarze, 
zachowujemy tu legislacyjny status quo.

Została zgłoszona poprawka dotycząca art. 200. 
Tutaj podnoszono wątpliwości w takiej doktrynie, iż 
zmiana wprowadzona w Sejmie de facto znosi karal-
ność czynu polegającego na doprowadzeniu małolet-
niego do lat 15 do obcowania płciowego, a więc de 
facto zawęża odpowiedzialność za przestępstwa pe-
dofilskie. Oczywiście nie jest to celem ustawy, wręcz 
przeciwnie – chcemy zaostrzyć odpowiedzialność 
karną w tym obszarze i doprowadzić do tego, ażeby 
sprawcy tych czynów ponosili surowszą i dużo sku-
teczniejszą odpowiedzialność karną.

Nie będę omawiał wszystkich poprawek, bo za-
jęłoby to naprawdę mnóstwo czasu. Niektóre z tych 
poprawek mają charakter typowo legislacyjny, po-
rządkujący, redakcyjny, powiedziałbym, prawniczo-
-ekspercki. Jednak można podsumować, że są to po-
prawki, które tę ustawę doprecyzowują, wyjaśniają 
wszelkie wątpliwości podnoszone na etapie sejmo-
wym. Myślę, że w znacznym zakresie wyczerpują 
również te wątpliwości, które podnosili w swoich opi-
niach eksperci, uczestnicy procesu opiniodawczego, 
konsultacyjnego.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż po-
prawki Prawa i Sprawiedliwości praktycznie w całości 
wyczerpywały poprawki pani legislator, a dodatkowo 
wiele poprawek pani legislator, które nie pokrywały 
się z naszymi poprawkami, również zostało przez nas 
uwzględnionych. Tutaj muszę podkreślić ogromną 
pracę, którą wykonała pani mecenas…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mandylis.)
…pani mecenas Mandylis. Pani mecenas bardzo 

pomogła nam w tym procedowaniu.
Myślę, że na potrzeby sprawozdania to już wszyst-

ko. Dodam jeszcze, że został poddany pod głosowanie 
wniosek o przyjęcie po kolei wszystkich poprawek 
i przyjęto – proszę spojrzeć na druk senacki – 41 
poprawek do przedłożonej ustawy. Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Kleina: 41 poprawek… To jest 
nowa ustawa.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Zgłosił się pan senator Rulewski.
Proszę, ma pan głos.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator sprawozdawca, relacjonując wystą-

pienia uczestników posiedzenia komisji, użył takiego 

prawie 50%. W przypadku uszczerbku na zdrowiu 
w naszym kraju zaledwie 2% sprawców skazanych 
jest na karę powyżej 5 lat pozbawienia wolności. 
Średnia w Unii Europejskiej to 4%, a na Słowacji 
nawet 14%. Sprawcy przestępstw narkotykowych ska-
zani na powyżej 5 lat pozbawienia wolności w Polsce 
to 4%. Średnia w Unii Europejskiej to 7%, w Anglii 
– 13%, na Słowacji – nawet 36%.

W swoim wystąpieniu pan minister na zakończe-
nie podkreślił, że opinia publiczna, społeczeństwo, 
Polacy oczekują zaostrzenia polityki karnej, szczegól-
nie w przypadku tych takich najbardziej okrutnych, 
bestialskich przestępstw natury kryminalnej, natury 
seksualnej, ale również w obszarze tych przestępstw 
gospodarczych, finansowych jest takie przeświadcze-
nie. Szczególnie bulwersująca jest skala bezkarności 
i błahości reakcji karnej na te przecież bardzo szko-
dliwe dla gospodarki, dla budżetów poszczególnych 
obywateli przestępstwa.

Podsumowując sam cel ustawy… Jak państwo wi-
dzą, nie jest to wyłącznie ustawa nakierowana na te 
może najgłośniejsze w ostatnich dniach i najbardziej in-
tensywnie eksponowane w mediach przestępstwa sek-
sualne, przestępstwa pedofilskie. Jest to rzeczywiście 
zmiana legislacyjna dokonująca pewnego przełomu 
w polityce karnej, w filozofii wymiaru kary, racjona-
lizacji kary, zasad orzekania kary, środków karnych.

Jeżeli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to 
zacznę od tego, że przedstawiciele klubu Platformy 
Obywatelskiej podnosili od samego początku zbyt 
szybkie tempo procedowania nad ustawą zarów-
no w Sejmie, jak i w Senacie. Podnosili, że jest to 
zmiana kodeksowa, w związku z tym powinna być 
przeprowadzana w dłuższym czasie, w procesie szer-
szych konsultacji. W związku z tym domagano się… 
złożono wniosek o przerwanie posiedzenia komi-
sji, szczególnie wobec faktu, że senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości na samym początku już zasygna-
lizowali złożenie pakietu poprawek, sporego pakietu 
30 poprawek – zarówno porządkujących, legislacyj-
nych, jak i usuwających pewne regulacje przyjęte 
w Sejmie. Można powiedzieć, że ze strony opozycji 
ta ustawa spotkała się ze zdecydowaną krytyką. Ta 
krytyka również była podjęta przez niektórych gości 
będących na sali, np. z Krakowskiego Instytutu Prawa 
Karnego, również przez przedstawiciela rzecznika 
praw obywatelskich. Podnoszono tradycyjnie fron-
talne zarzuty dotyczące niekonstytucyjności zarówno 
tej ustawy, jej założeń, jej poszczególnych przepisów, 
jak i samego procesu legislacyjnego, szczególnie na 
etapie sejmowym.

Tak jak powiedziałem, Klub Parlamentarny Prawa 
i Sprawiedliwości zgłosił pakiet 30 poprawek. Z tych 
najważniejszych poprawek chciałbym zasygnalizo-
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(senator J. Rulewski) Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, szczerze mówiąc, uniknę odpo-
wiedzi na to pytanie, bo nie jest moją rolą jako senato-
ra dyskutowanie na temat tego, dlaczego w taki a nie 
w inny sposób procedowano ustawy w Sejmie. Mogę 
powiedzieć tylko tyle, że kwestie regulowane przez 
tę nowelizację rzeczywiście są obecnie przedmiotem 
bardzo żywego zainteresowania zarówno polityków, 
polityków opozycji, jak i społeczeństwa. Ten temat 
bardzo mocno wybrzmiał w dyskusjach w ostatnich 
dniach, w ostatnich tygodniach. W związku z tym 
myślę, że skoro odczuwalne jest takie mocne za-
interesowanie opinii publicznej tymi problemami,  
to trzeba na to skutecznie reagować.

(Senator Marek Borowski: Dopytam tylko, Panie 
Marszałku, jeśli można…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Uzupełniająco? Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:
Dopytam, tak. To znaczy, że domyśla się pan, że 

chodziło o to, że opinia publiczna, społeczeństwo, 
oczekuje na pilne regulacje. Tak? Czy to dotyczy np. 
kradzieży tablic samochodowych? Czy opinia pu-
bliczna domagała się szybkich działań w tej sprawie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Panie Senatorze, nie jest również tajemnicą  

– zostało to wielokrotnie wyartykułowane chociaż-
by w mediach – że Ministerstwo Sprawiedliwości 
przygotowywało już od dłuższego czasu obszer-
ną nowelizację prawa karnego. W związku z tym,  
że to połączono, że połączono te zmiany… To znaczy, 
że były one już skończone i tyle.

(Senator Marek Borowski: No, rozumiem. A gdyby 
to trwało miesiąc, a nie 2 dni, to coś by to zmieniło?)

Panie Senatorze, to jest tak, że przy dzisiejszym 
działaniu opozycji totalnej w zasadzie każde działa-
nie z naszej strony spotyka się z frontalną, katego-
ryczną i całkowitą krytyką. W związku z tym uwa-
żam, że gdybyśmy teraz odkładali tę nowelizację, 
no to państwo podnieślibyście atak, że oto Prawo 
i Sprawiedliwość nie walczy z tymi zjawiskami, któ-
re tak mocno są obecnie akcentowane w przestrzeni 
publicznej.

(Senator Marek Borowski: Ja nie mówię o odkła-
daniu, tylko o normalnej pracy w Sejmie i w Senacie.)

określenia, że byli goście, którzy wygłaszali krytycz-
ne opinie. 

Pierwsze pytanie jest takie: czy z tego wynika, 
że innych gości nie wpuszczono na posiedzenie 
komisji czy że tych innych gości w ogóle nie było? 
Przypominam, że tymi gośćmi byli: przedstawicie-
le fundacji, rzecznik praw obywatelskich – trud-
no uznać go za gościa, prawda? – przedstawiciele 
Fundacji Helsińskiej i jeszcze inne osoby. Jak zdaniem 
pana… jak pan jako przewodniczący ocenia brak, że 
tak powiem, symetrycznych zwolenników wśród go-
ści przybyłych w związku z tą wiekopomną ustawą?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Pęk:
No, zwolennikiem tej ustawy jest rząd popierany 

przez większość senatorów w Senacie. Myślę, że to 
jest wystarczająca siła…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: W komisji…)
…polityczna do tego, ażeby te zmiany przepro-

wadzić skutecznie.
A tak na marginesie dodam, że jestem już przy-

zwyczajony do tego, że zaproszeni goście – w tej ka-
dencji Senatu – zwykle sprawnie współpracują z klu-
bem opozycyjnym Platformy Obywatelskiej i zwykle 
mocno krytykują nasze rozwiązania. Powtórzę to, co 
powiedziałem wcześniej: bardzo duża część uwag 
zgłoszonych przez opiniujące instytucje została przez 
nas uwzględniona w licznych poprawkach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie?
Pan senator Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Chciałbym spytać pana senatora, co spowodowało 

– pan senator może tego nie wiedzieć, ale może wie, 
a to ze względu na to, że jest pan członkiem więk-
szości parlamentarnej – że tryb pracy nad tą ustawą 
był taki ekspresowy…

(Głos z sali: Niech się Sejm martwi…)
…i w połączeniu z ewidentnym złamaniem regu-

laminu w Sejmie? Może pan coś słyszał na ten temat? 
To może by się pan podzielił z nami. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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Senator Marek Pęk:
Tak, Panie Senatorze, mówiłem to już we wstępnej 

wypowiedzi. To był główny argument krytyki klubu 
Platformy Obywatelskiej, że ustawa jest procedowana 
zbyt pospiesznie, że zawiera błędy, że jest…

(Głos z sali: Niekonstytucyjna.)
…niekonstytucyjna, że jest niezupełna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałabym za-

pytać o system dozoru elektronicznego. Mianowicie 
próg orzeczonej kary zostaje podwyższony do 1 roku 
i 6 miesięcy. Do tej pory było to do roku. I później 
jest taka informacja, że w momencie przerwy w od-
bywaniu kary również będzie możliwość stosowania 
tego dozoru elektronicznego. 

Czy to dotyczy tylko tych kar orzeczonych na 
okres 1 roku i 6 miesięcy, czy też innych, w przy-
padku których oskarżony czy skazany dostaje zgodę 
na przerwę w odbywaniu kary? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Pani Senator, nie wiem, czy będę w stanie tak na 

szybko… Można to pytanie przekierować do pana 
ministra. Ale z tego, co mam tutaj, w uzasadnieniu 
poprawek, wynika… Nie, tu jest tylko takie lakonicz-
ne uzasadnienie. W związku z tym bardzo proszę 
przekierować pytanie do pana ministra.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy w trak-

cie prac komisji pojawiły się rozważania o charak-
terze skutków dla systemu stosowania prawa, jakie 
mogą się pojawić, i o odpowiedzialności państwa  
za decyzje mogące być przedmiotem zaskarżeń, jeżeli 
chodzi o wyroki sądów, które będą kwestionowane 
z powodu niekonstytucyjności procedowania kodeksu 
karnego. Podnoszone jest w tej chwili w debacie pu-

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę ewentualnie zapisać się 

do dyskusji, bo taki dialog przeradza się w dyskusję.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ta uwaga, że opozycja totalna 

itd.… No, władzy totalnej, tak mogę odpowiedzieć, 
potrzebna jest opozycja totalna, ale nie będę tego 
drążył. Pan wyszedł w tej kwestii poza rolę spra-
wozdawcy.

Panie Senatorze, ja jednak chciałbym zapytać,  
czy tempo procedowania tej ustawy miało coś wspól-
nego z filmem Sekielskich o pedofilii w Kościele,  
czy to jest tylko nieuprawniony mój domysł.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku, dałem się tak lekko podpuścić 
panu marszałkowi Borowskiemu i już tego wątku nie 
będę kontynuował, ponieważ nie był on przedmiotem 
obrad komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie, Panie Ministrze, ja 

mam pytanie dotyczące sprawozdawcy. Bo ustawa 
w trybie ekspresowym przyszła do nas z Sejmu, re-
klamowana jako świetny akt prawny, a…

(Senator Piotr Zientarski: Jest bublem.)
(Głos z sali: Jakieś wyjaśnienia?)
…nie przypominam sobie, żeby partia rządząca 

wniosła kilkadziesiąt poprawek. Plus jeszcze te propo-
zycje ze strony gości. Czy na posiedzeniu komisji był 
poruszany ten temat, dlaczego ustawa reklamowana 
jako doskonała, a szykowana wiele miesięcy…

(Senator Piotr Zientarski: Pospiesznie.)
…okazała się takim niedoskonałym tworem,  

że trzeba było zgłosić kilkadziesiąt poprawek? Czy 
ten temat był poruszany na posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę o zwięzłą odpowiedź.
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(senator S. Rybicki) członków spółdzielni, ale też organizacji krajowej. 
Czy może pan odpowiedzieć… Co prawda nie było 
dyskusji w sprawie organizacji krajowej, więc jeżeli 
pan nie będzie chciał odpowiedzieć, to ja przekieruję 
to pytanie do pana ministra, ale zapytam: czy to doty-
czy również stowarzyszeń, fundacji? Czego w zasa-
dzie, jakiej organizacji krajowej to dotyczy? No, nie 
chciałabym być złośliwa, ale stowarzyszenie krajowe 
miłośników kanarków również może być poddane 
takiej ocenie wynikającej z tego rozszerzenia, czy-
li że takie osoby również pełnią funkcję publiczną 
i obejmie je to specjalne skodyfikowane zaostrzenie 
kar. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Senator Marek Pęk:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to, Pani Senator, 

z całym szacunkiem powiem, że nie ja jestem od 
oceny konstytucyjności procedowania, a szczególnie 
procedowania w Sejmie, ale także w Senacie. Od tego 
jest Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli państwo będziecie 
mieć w tej sprawie wątpliwości, to trzeba ten tryb pro-
cedowania zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. 
To po pierwsze.

Po drugie, jeśli chodzi o status osoby pełniącej 
funkcję publiczną, to rzeczywiście jedna z naszych 
poprawek może dość obszernie zmienić tę kwestię. 
Ale ja pamiętam ten moment, kiedy o tym dyskuto-
waliśmy, i powiem szczerze, że była to taka raczej 
chaotyczna dyskusja i nie doczekaliśmy się odpowie-
dzi zarówno w sprawie tej, jak pani powiedziała…

(Senator Grażyna Sztark: …spółdzielni i organi-
zacji krajowej.)

…organizacji krajowej, tak. A więc to pytanie też 
bym przekierował do pana ministra, bo na pewno jest 
kompetentny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Kontynuuję jeszcze pytanie o zgodność z aktami 

konstytucyjnymi, na co już pan senator odpowie-
dział… Czy prawdą jest, że padło zastrzeżenie z ust 
poważnych, bo przedstawicieli działu legislacyjnego, 
że w zakresie postanowień dotyczących skazywania 
na dożywocie i odbywania tej kary mogą paść za-
strzeżenia ze strony Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, jak również Rady Europy, ze skutkami 
negatywnymi dla Polski?

blicznej, że bardzo prawdopodobne jest, że Trybunał 
Konstytucyjny, ten lub, w przyszłości, inny, zakwe-
stionuje zgodność kodeksu karnego, który jest w ta-
kim, a nie innym trybie procedowany, z konstytucją. 
Czy ta kwestia została poruszona na posiedzeniu 
komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Pęk:
Tak, ta kwestia została poruszona. O tej niekon-

stytucyjności procedowania mówił szczególnie przed-
stawiciel Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, 
mówili o tym też państwo senatorowie. Taką kwe-
stią może nie tyle konstytucyjną, ile kwestią zgod-
ności z prawem europejskim… No, tutaj wybrzmiała 
szczególnie kwestia kary bezwzględnego dożywocia, 
która nie może być przedterminowo skrócona. Tutaj 
szczególnie rzecznik praw obywatelskich, przedsta-
wiciel rzecznika podnosił, że zarówno w orzecznic-
twie europejskim, jak i w pewnych wytycznych Rady 
Europy tego typu kara uważana jest za karę nieludzką, 
niehumanitarną, w związku z czym mogą się pojawić 
problemy chociażby z ekstradycją sprawców, których 
przestępstwa zagrożone są taką karą. Ale w tym kie-
runku wychodzi również jedna z naszych poprawek, 
która wprowadza fakultatywność orzeczenia takiej 
kary dożywocia. Według przedłożenia sejmowego 
w niektórych przypadkach sąd miał obowiązek orzec 
taką karę, a w tym momencie może orzec taką karę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mówił pan o tym, że był kwestio-

nowany termin… że konstytucyjny termin dotyczący 
prac nad tą ustawą był co najmniej, że tak powiem, 
złamany. 

Ja mam pytanie: czy była jakaś zmiana w konsty-
tucji, czy zostały dokonane jakieś zmiany zapisów 
w sprawie specjalnej formuły procedowania kodeksów?  
Bo o ile wiem, jest w konstytucji zawarty twardy ter- 
min i jest mowa o konsultacjach, w związku z tym mie-
liśmy do tego prawo… Pan się z tym zgadza czy nie?

Drugie moje pytanie dotyczy rozszerzenia definicji 
osoby pełniącej funkcję publiczną. Również o tym 
dużo mówiliśmy. Chodziło szczególnie o dodanie tu 
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jące jest to instrumentarium, które mamy. Zapewne 
taki pogląd reprezentuje część senatorów opozycji, 
ale nie przypominam sobie, żeby to tak jednoznacznie 
wybrzmiało na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie widzę zgłaszających się z pytaniami, wobec 

tego dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy…
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo.) 
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.  

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości. W obradach Senatu bierze udział pan 
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos? 
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Jeżeli tak,  
to zapraszam ma mównicę.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj w izbie refleksji nad daleko 

idącą, głęboką zmianą kodeksu karnego, która do-
tyczy najcięższych przestępstw popełnianych przez 
groźnych, podkreślam, często bardzo groźnych 
sprawców, oraz nad pewnymi korektami, które wy-
nikają z obserwacji praktyki i niedociągnięć tejże, 
wymagającej przy okazji takiej zmiany, która ułatwi 
właściwe i trafne stosowanie prawa karnego. 

Można powiedzieć, że w Polsce od zawsze toczy 
się debata na temat tego, czy prawo karne powin-
no być surowe, czy też może łagodne, jak chcą inni, 
a kara powinna być jedynie nieuchronna. Otóż ten 
spór, który jest w ten sposób rysowany, jest sporem 
z gruntu fałszywym i nieprawdziwym, ma w sobie 
bardzo dużą… nie szczyptę, ale dozę demagogii i ma-
nipulacji. Kara bowiem powinna być i nieuchronna, 
w miarę możliwości, i odpowiednio surowa. Nie ma 
tutaj alternatywy: albo surowa, albo nieuchronna. 
Kara powinna być odpowiednio surowa i nieuchron-
na o tyle, o ile jest to tylko możliwe. Możemy sobie 
wyobrazić taki system karny, doskonały pod wzglę-
dem funkcjonowania i praktyki organów ścigania, 
w którym policja – dodam, że nie ma takiego na 
świecie – wychwytuje każde przestępstwo, ale kary 
są czysto symboliczne. Przestępca często jest prze-
stępcą myślącym, przestępcą kalkulującym i może 
się okazać, że nieuchronne złapanie go na popeł-
nianiu przestępstwa wcale nie będzie go zrażać do 
popełniania kolejnych przestępstw, bo jemu i tak bę-
dzie się to opłacać, będzie on kalkulować, że warto  
te przestępstwa popełniać. 

Nie trzeba daleko szukać przykładów, które mogą 
tego dowieść, bo ten przykład może być z życia Polski 

Senator Marek Pęk:
Tak. Tu właściwie jeszcze raz odnoszę się do tego. 

To był zarzut, który został szczególnie wyekspono-
wany przez panią mecenas i bardzo szczegółowo 
omówiony ze wskazaniem, że tego typu kara jest 
niezgodna z wytycznymi, niezgodna…

(Senator Jan Rulewski: I wyrokami.)
…z pewną linią orzecznictwa. Dla uczciwości 

dodam, że tak jak pamiętam tę dyskusję, polemikę 
pomiędzy panem prokuratorem, przedstawicielem 
Prokuratury Krajowej, i panią legislator, to akcen-
towano tam, że to nie jest tylko tak, że to są jakieś 
aksjomaty, tylko w tym obszarze kształtowania po-
lityki karnej możliwe są również zmiany, możliwe są 
zmiany standardów, również zmiany linii orzeczni-
czej. Nie są to kwestie postanowione raz na zawsze, 
które nie mogą nigdy być zmienione. A więc obecnie 
również w obszarze polityki karnej w prawie euro-
pejskim, w doktrynie prawa karnego, obserwuje się 
zmiany idące w takim kierunku, w jakim idą nasze 
zmiany legislacyjne, czyli w kierunku zaostrzenia po-
lityki karnej, podwyższenia kar, zmiany całej filozofii 
karania, która jednak od dziesięcioleci kształtowała 
się w taki liberalny sposób – tak bym powiedział  
– z ogromnym naciskiem na kary wolnościowe,  
na rolę wychowawczą kary, na unikanie długoletnich 
kar pozbawienia wolności, na możliwości przedtermi-
nowego zwolnienia, na kary ograniczonego pozbawie-
nia wolności itd. Więc tutaj na pewno jest spór, jed-
nak przez ministerstwo zostało to też pokazane tak,  
że jesteśmy na drodze pewnej polemiki, na drodze 
do wypracowania nowej, adekwatnej polityki karnej. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku. 
Panie Senatorze, czy podczas dyskusji na posie-

dzeniu komisji à propos polityki karnej pojawiły 
się głosy w debacie, że w ramach obecnej polityki 
karnej, przed nowelizacją kodeksu karnego, były 
wystarczające narzędzia, żeby ścigać skutecznie  
np. przestępstwa pedofilii? Czy taki głos się poja-
wił? Czy konieczna jest nowelizacja kodeksu karnego,  
aby w ramach nowej polityki karnej tych przestęp-
ców, w szczególności związanych z przestępstwami 
pedofilii, skuteczniej ścigać? Dziękuję.

Senator Marek Pęk:
Ja sobie nie przypominam konkretnej wypowiedzi 

tak dokładnie sformułowanej, że właśnie wystarcza-
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(minister Z. Ziobro) do czynienia z różnymi sprawcami. Kara ma znacze-
nie, ponieważ oni myślą i oceniają, czy im się opłaca 
popełniać przestępstwo, czy też nie. W pewnych ka-
tegoriach niestety polskie państwo było niezwykle 
łagodne wobec brutalnych przestępców, niezwykle 
liberalnie ich traktowało, zachęcając niejako w ten 
sposób do popełniania ciężkich przestępstw.

To dotyczy nie tylko przestępstw popełnianych 
przez białe kołnierzyki, przestępstw ekonomicz-
nych – to dotyczy też innych rodzajów przestępstw. 
Oczywiście przestępstwa są różne, charakter prze-
stępstw jest zróżnicowany, ale, co bardzo ważne, też 
osobowość sprawcy wymaga czasami innej reakcji 
w zależności od jego motywacji, od czynników, które 
generują wejście na drogę przestępstwa i czynienia 
krzywdy innym. W przypadku przestępstw pedofil-
skich mamy często do czynienia z motywacją, którą 
można definiować w kategoriach pewnej zaburzonej 
sfery osobowości, na granicy choroby, która powoduje, 
że taki ktoś jest tak mocno zdeterminowany, by zaspo-
kajać w ten sposób swoje chore żądze seksualne, że 
nie bacząc na to, czy pójdzie do więzienia, czy też nie, 
i tak będzie gotów kosztem dziecka ten czyn popełnić.

Przykład? Nim jeszcze zostałem ministrem spra-
wiedliwości – chyba to było w Grudziądzu w 2015 r., 
czyli za rządów państwa z opozycji – był opisany 
przypadek pedofila, brutalnego recydywisty, który 
dopuszczał się wcześniej gwałtów ze szczególnym 
okrucieństwem wobec dzieci. On wyszedł na wolność 
z zakładu karnego w Sztumie, jeśli dobrze pamiętam, 
i następnego dnia… Co zrobił? Brutalne zgwałcił 
9-letniego chłopca.

(Senator Jan Rulewski: I był członkiem PO.)
Być może.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
Jeśli był członkiem PO… To może jest wiedza 

pana senatora.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zapi-

sać się do dyskusji i nie przeszkadzać.)
Proszę sięgnąć do internetu i sprawdzić, ja mówię 

o konkretnym przypadku. Mam nadzieję, że to nie 
jest drwina, Panie Senatorze – ufam, że tak nie jest 
– z cierpienia tego dziecka, które zostało brutalnie 
zgwałcone przez zdemoralizowanego pedofila.

I tutaj jest pytanie, czy sankcja karna miałaby 
znaczenie w przypadku sprawców tak zdemorali-
zowanych, czy też nie. Otóż miałaby znaczenie, bo 
na gruncie kodeksu karnego, na podstawie którego 
został ten zdemoralizowany, groźny pedofil skazany, 
groziła mu kara maksymalna 15 lat pozbawienia wol-
ności, a na gruncie rozwiązań, które my proponujemy,  
on mógłby dostać karę 30 lat pozbawienia wolności. 
No, 15 i 30 lat – jest różnica? Jest różnica.

A jak to rzutuje na ewentualne ofiary? Tak, że 
ten sprawca mógłby w tym czasie, kiedy dopuszczał 

wzięty, z życia Polski w okresie rządów Platformy 
Obywatelskiej, kiedy niezwykle opłacało się popeł-
niać przestępstwa na przykład VAT-owskie, działa-
jąc w ramach zorganizowanych grup przestępczych, 
i organizować karuzele VAT-owskie, wyprowadzać 
wielkie pieniądze na szkodę Skarbu Państwa. To były 
przestępstwa… Można powiedzieć, że był to raj dla 
przestępców. Kiedy zostałem prokuratorem gene-
ralnym, kazałem przebadać praktykę orzeczniczą. 
I co się okazało? Tylko w co dziesiątej sprawie za-
padały kary bezwzględnego pozbawienia wolności. 
Sprawcy przestępstw, którzy wyłudzali dziesiątki 
milionów złotych, dostawali tzw. kary w zawiasach, 
a co więcej – byli zobowiązani do zwrotu jakiejś szko-
dy Skarbowi Państwa, czego nikt od nich nie egze-
kwował, i zapłacenia grzywny, która miała charakter 
symboliczny. Kradli miliony, a dostawali grzywnę 
mierzoną w tysiącach. No, żyć nie umierać. Jak ktoś 
jest cyniczny, nie ma żadnych skrupułów i moty-
wacji natury etycznej, to przy tak funkcjonującym 
systemie prawnym, nawet jak wykrywalność będzie 
100-procentowa, i tak uzna, że byłby frajerem, gdyby 
nie okradał państwa, oszukiwał na wielkie miliony,  
bo w ten sposób gwarantuje sobie i całej rodzinie 
komfort życia, można powiedzieć, na pokolenia  
– może kupować sobie jachty, a być może wyspy na-
wet, bo to są takie pieniądze.

Otóż nie tylko nieuchronność, ale również odpo-
wiednia surowość jest ważna. I my właśnie, wycho-
dząc z takiego założenia, w tym konkretnym przy-
padku już wcześniej wprowadziliśmy zaostrzenie 
odpowiedzialności karnej. Mianowicie w lutym czy 
w styczniu 2017 r. Sejm, też przy wzmożonej kryty-
ce Platformy Obywatelskiej, opozycji, Nowoczesnej, 
przyjął rozwiązanie, które zaproponowałem, wpro-
wadził zaostrzenie kar za przestępstwa związane 
z funkcjonowaniem w ramach mafii VAT-owskiej, 
w ramach karuzel VAT-owskich, wprowadził karę  
do 25 lat pozbawienia wolności, jeżeli chodzi o fak-
tury przekraczające 10 milionów zł. Minimalna kara 
– 5 lat, maksymalna – 25 lat.

I co? I co? Popatrzcie państwo, co się stało następ-
nego miesiąca, kiedy te przepisy zostały uchwalone. 
Nagle, nie wiedzieć czemu, kilka miliardów więcej 
w lutym 2017 r. trafiło do budżetu państwa. Z czego 
to się wzięło? Jak sądzicie państwo? Co innego się 
wtedy wydarzyło poza faktem, że przestępcy w bia-
łych kołnierzykach zrozumieli, że te jachty, które 
ukradli, te wszystkie luksusy życia, które sobie już 
zagwarantowali, nagle mogą zamienić na 25 lat celi, 
niekoniecznie w komfortowych warunkach i nieko-
niecznie w czystym i pachnącym powietrzu?

Otóż kara ma znaczenie, zwłaszcza dla tych 
sprawców, którzy kalkulują, bo mamy oczywiście 
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(minister Z. Ziobro) mieniu zgodnym z motywacją osoby pokrzywdzonej, 
ma ogromne znaczenie. Poczucie sprawiedliwości jest 
poczuciem, które tkwi jakby w każdym człowieku, 
i my musimy szanować poczucie sprawiedliwości 
ofiary. A jakie jest poczucie sprawiedliwości ofiar, je-
żeli jeszcze do niedawna w ponad 40% kary za gwałty 
na kobietach to były kary w zawieszeniu? Jakie jest 
poczucie sprawiedliwości rodziców, którzy dowiadują 
się, że w przypadkach wykorzystania seksualnego 
dzieci ponad 40% wyroków to są wyroki w zawiesze-
niu? Dlatego wprowadzamy obostrzenie kar, dlatego 
podnosimy również dolne granice zagrożeń karnych, 
aby tę sytuację skorygować i skłonić sądy do surow-
szej polityki karnej – takiej, jakiej życzy sobie usta-
wodawca. A ustawodawca życzy sobie właśnie tego, 
jak to tu wykładam, dlatego że chcemy szanować 
też poczucie sprawiedliwości osób dotkniętych prze-
stępstwem, pokrzywdzonych. Powinniśmy w sposób 
szczególny wysłuchać właśnie te osoby, a zwłaszcza 
jeżeli chodzi o dzieci.

Chciałbym państwu powiedzieć, że prawo budzi 
też powszechny respekt i szacunek wtedy, kiedy jest 
mniej więcej zgodne z powszechnym odczuciem. Jest 
niedobrze, kiedy prawo, jego obraz, rozchodzi się cał-
kowicie z rzeczywistym oczekiwaniem społecznym. 
Tu odwołam się, Drodzy Państwo, do badań, które 
przeprowadziły 4 ośrodki badań opinii publicznej 
w Polsce, m.in. Kantar Public, CBOS i Ipsos, a te ba-
dania były prowadzone łącznie, jeśli to zsumować, na 
grupie 4 tysięcy ludzi, a więc są to badania niezwykle 
precyzyjne, jeśli chodzi o obraz oczekiwań Polaków 
co do potrzeby zaostrzenia polityki karnej. Co więc 
myślą Polacy? Myślę, że warto, byśmy my – państwo 
senatorowie, przedstawiciele Polaków, przedstawicie-
le obywateli Polski, naszego społeczeństwa – takie 
pytanie sobie postawili i warto wsłuchiwać się w od-
powiedzi, a nie przechodzić ponad tym, co myślą 
Polacy, uważając się za tych lepszych i mądrzejszych. 
Ja ufam, że wszyscy mamy w sobie pokorę i chce-
my słuchać, a nie tylko mówić, że my wiemy lepiej. 
A więc ja chcę słuchać i dlatego te pytania są dla 
mnie bardzo interesujące. Dam państwu przykład. 
Na pytanie „Czy uważa pan/pani, że aby ograniczyć 
przestępczość i poprawić bezpieczeństwo obywa-
teli, należy zaostrzyć prawo karne i surowiej karać 
za przestępstwa?” odpowiedź pozytywną dało 66% 
Polaków. 66% Polaków uważa, że należy zaostrzyć 
prawo karne i surowiej traktować przestępców.

Pytanie o zabójstwo ze szczególnym okrucień-
stwem, o to, jaka powinna być kara. Pytanie: czy 
zgadza lub nie zgadza się pan/pani z tym, że za 
przestępstwo tego rodzaju, czyli zabójstwo ze szcze-
gólnym okrucieństwem, powinna grozić wyłącznie 
– podkreślam: wyłącznie – jedna kara, kara doży-
wotniego pozbawienia wolności? Pozytywnej, twier-
dzącej odpowiedzi, „tak, zgadzam się” udziela 42% 

się tego okrutnego zgwałcenia na wolności, siedzieć 
w zakładzie karnym – on tam żadnemu dziecku 
krzywdy nie zrobi. To się nazywa funkcja izolacyj-
na, kara ma izolować. Oczywiście nie chcemy izolo-
wać drobnych złodziejaszków, drobnych sprawców 
drobnych przestępstw, przestępstw nieumyślnych, 
to nie o to chodzi, ale chcemy tę funkcję kary wy-
korzystywać wtedy, kiedy mamy do czynienia z na-
prawdę groźnymi przestępcami, którzy jeśli wyjdą na 
wolność po odbyciu kary, to z wielkim prawdopodo-
bieństwem i tak wrócą na drogę przestępstwa, i będą 
krzywdzić np. niewinne dzieci. A kogo państwo pol-
skie powinno chronić w pierwszej kolejności, jeśli nie 
bezbronne dzieci? To jest chyba sprawa oczywista. 
W związku z tym chciałbym państwu powiedzieć, 
że kara odstrasza tylko pewne kategorie sprawców, 
ale takiego dewianta seksualnego kara pewnie by 
nie odstraszyła. W jego wypadku nie działałby ten 
mechanizm kary, ta funkcja odstraszenia. Ale funkcja 
izolacyjna kary działałaby już jak najbardziej. I to 
właśnie ona powinna być właściwą reakcją na tego 
rodzaju chore żądze, na straszne przestępstwa, jakich 
tego rodzaju bandyta jest gotów się dopuszczać, by 
zaspokajać swoje, jak mówię, przestępcze, zbrodnicze 
inklinacje kosztem dzieci.

Powiedziałem o funkcji odstraszania, powiedzia-
łem o funkcji izolacji, ale jest jeszcze jedna niezwy-
kle ważna funkcja. Wszyscy o tym mówią i wiedzą, 
jest to wiedza powszechna, że zgłoszenia o pewnych 
kategoriach przestępstw tylko w bardzo wąskim za-
kresie docierają do wiedzy państwa, tzn. jest ogromna,  
jak to się mówi, ciemna liczba przestępstw, czyli ta-
kich zdarzeń, o których ofiara nie jest gotowa z ja-
kichś powodów, mimo że zostanie dotknięta często 
strasznym przestępstwem, informować organów ści-
gania, nie jest gotowa pójść do prokuratury, na policję 
i później wchodzić na drogę sądową. Można zapytać: 
dlaczego nie jest gotowa? Otóż z badań, które były 
prowadzone, wynika, że osoby skrzywdzone – doty-
czy to też zgwałconych kobiet, nie tylko dzieci – nie 
chcą przechodzić znowu tej strasznej traumy, która 
była przecież okropnym doświadczeniem, bo to był 
nie tylko gwałt na ich ciele, ale też na ich duszy, gwałt 
psychiczny, ciężka trauma. Nie chcą więc tego prze-
chodzić na kolejnych etapach postępowania karnego, 
prokuratorskiego, sądowego, dlatego że nie mają wia-
ry w to, że sprawcę spotka zasłużona w ich odczuciu 
kara. Nie mają wiary w to, że efektem ich zgłoszenia 
będzie odpowiednio surowe potraktowanie bandyty, 
gwarantujące tym kobietom czy ogólnie ofiarom, dzie-
ciom – w przypadku dzieci też chodzi o motywację 
ich rodziców – na tyle długą izolację takiego przestęp-
cy, by czuć się dzięki temu bezpiecznie. Dlatego kara 
w rozumieniu sprawiedliwej odpłaty za zło, w rozu-
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(minister Z. Ziobro) Chciałbym podkreślić, że nie uważam – chciał-
bym, żeby to tak nie wybrzmiało – jakoby w przy-
padku wszystkich przestępstw należało zaostrzać 
kary. Oczywiście nie. Mało tego, w tym rozwiązaniu, 
przedłożeniu proponujemy złagodzenie kar, co umy-
ka uwadze niektórych komentatorów, za drobniejsze 
przestępstwa, takie, za które może być orzekana kara 
pozbawienia wolności do półtora roku. Pozwalamy, 
by w takich wypadkach można było stosować tzw. 
obrączki elektroniczne, tak aby sprawcy nie musieli 
trafiać do zakładów karnych, aby mogli odbywać karę 
pozbawienia wolności w ramach znacznie łagodniej-
szego rygoru, tańszego dla państwa. Chodzi właśnie 
o elektroniczny monitoring, o stosowanie nadzoru 
związanego z nowoczesną technologią, o tzw. obrącz-
ki, które pozwalają monitorować sprawcę.

A więc łagodzimy zapisy. Ale dla jakich spraw-
ców? Tych, którzy dopuszczają się znacznie łagod-
niejszych przestępstw, tych, którzy po raz pierwszy 
wchodzą na drogę przestępstwa, którzy nie popełnili 
czynów z katalogu najsurowszych, katalogu, któremu 
poświęcona jest ta nowelizacja kodeksu karnego.

Drodzy Państwo, słyszałem pewnego rodzaju opi-
nie, niezwykle demagogiczne, takie, które są esencją 
propagandy związanej może z czasem kampanii wy-
borczej, że nasze propozycje łagodzą kary dla pedofi-
lów. Naprawdę nie wiem… Nie chcę być niegrzeczny 
i nie chcę tego komentować, bo należałoby wypowie-
dzieć tu mocne słowa, aby opisać tego rodzaju opinie. 
Tak więc ograniczę się tylko do przywołania faktów, 
które są wystarczająco wymowne, jeżeli chodzi o za-
ostrzenie polityki karnej w przypadku przestępstw 
pedofilskich.

A więc tak: dzisiaj np. doprowadzenie przemo-
cą, groźbą lub podstępem do obcowania płciowego 
jest zagrożone karą 2‒12 lat pozbawienia wolności, 
a będzie 2‒15 lat pozbawienia wolności. Zgwałcenie 
wobec małoletniego poniżej lat 15 jest zagrożone karą 
3‒15 lat, a będzie zagrożone karą 5‒30 lat pozbawie-
nia wolności. Zgwałcenie wobec małoletniego poni-
żej lat 15, który pozostaje w stosunku zależności od 
sprawcy ‒ chodzi o różne sytuacje, gdzie ta zależność 
wynika np. z opieki nauczyciela, nie wiem, księdza 
czy jakiegokolwiek opiekuna i dochodzi w takim wy-
padku do zgwałcenia… Tu jeszcze bardziej zaostrza-
my dolną granicę, podnosząc ją do 8 lat pozbawienia 
wolności. A więc dziś jest 3‒15 lat, a będzie 8‒30 lat. 
Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem dziecka  
‒ jest 5‒15 lat, a będzie 10‒30 lat pozbawienia wolno-
ści. Zgwałcenie, gdy następstwem jest ciężki uszczer-
bek na zdrowiu ‒ jest 3‒15 lat, będzie 10‒30 lat po-
zbawienia wolności. Jeśli następstwem zgwałcenia 
jest śmierć… Dotyczy to takich sytuacji, kiedy nie 
da się z przyczyn prawnych zarzucić sprawcy zabój-
stwa, które musi być związane z wykazaniem zamiaru 
sprawcy bądź bezpośredniego, bądź ewentualnego 

obywateli. Zdecydowanie nie zgadza się z tym tylko 
2,7% respondentów. Raczej się zgadza 45%. Czyli 
raczej się zgadza i zgadza się aż 42% i 45%. To jest ra-
zem ponad 80% społeczeństwa. To pokazuje poczucie 
sprawiedliwości w odbiorze społecznym, które też ma 
znaczenie dla generalnego szacunku dla prawa i nie 
może być całkowicie obojętnie traktowane – to jest 
emanacja narodu – przez przedstawicieli społeczeń-
stwa, którzy nie powinni udawać, że zjedli wszystkie 
rozumy i wiedzą lepiej niż obywatele.

Czy sprawców zabójstw umyślnych – już nie 
chodzi o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, 
tylko o zabójstwa umyślne – należy karać surowiej 
niż obecnie? Odpowiedzi, że surowiej, udziela 76,2% 
badanych. Czy sprawców rozbojów należy karać su-
rowiej? 66,7% odpowiada, że surowiej. A sprawców 
zgwałceń? Aż 84% mówi, że sprawców zgwałceń 
należy traktować surowiej.

Jest jeszcze jedna kategoria – są różne kategorie – 
o której powiem. Propozycja zaostrzeń prawa karnego 
dotyczy też wielkich afer gospodarczych, działania 
na szkodę polskiego państwa i na szkodę obywateli, 
afer typu Amber Gold i kar za nie. Pytaliśmy, czy 
sprawców oszustw związanych z wielomilionowymi 
stratami, czy to państwa, czy obywateli, należy karać 
surowiej niż obecnie. Odpowiedzi, że surowiej, udzie-
liło 78% obywateli, więcej niż w przypadku rozbojów. 
Było to dla mnie pewnym zaskoczeniem, nie kryję.

Podsumowując, powiem, że nie ma sprzeczno-
ści między nieuchronnością i sprawnością działania 
organów państwa, która powinna być jak najwyż-
sza, a właściwą reakcją karną, odpowiednio surową, 
zwłaszcza w przypadku najcięższych przestępstw. 
Te elementy się schodzą. One też pomagają, można 
powiedzieć, w rozbijaniu działalności przestępczej 
i w poznawaniu sprawców kolejnych przestępstw, 
którzy nie są znani organom państwa, w dochodze-
niu do ich majątku. Jeżeli prokurator prowadzący 
postępowanie albo też sąd – to już na etapie sądo-
wym – ma możliwość zastosowania nadzwyczajnego 
złagodzenia kary dla sprawcy, któremu grozi 25 lat 
pozbawienia wolności, to ten sprawca ma większą 
motywację, by podjąć współpracę z organami ściga-
nia, ujawnić innych współsprawców i wskazać, gdzie 
został ukryty majątek, niż w sytuacji, gdy grozi mu 
kara w zawieszeniu. I dlatego za naszych czasów 
mamy dużo lepsze efekty. Od czasu wprowadzenia 
zmian w prawie karnym są lepsze efekty w rozbijaniu 
grup przestępczych, które np. parały się wyłudzaniem 
VAT. Teraz prawie wszyscy chcą od razu współpra-
cować, a poprzednio było całkowite milczenie, gło-
wa w piasek, woda w usta i niechęć do współpracy.  
Bo to się nie opłacało. Czyli te elementy wzajemnie 
się uzupełniają.
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(minister Z. Ziobro) kryminalnej zawartości takiego zachowania, które 
jest doprowadzeniem małoletniego do popełnienia 
przestępstwa, no jest… No, nie chcę już tego komen-
tować, czym jest.

Ale właśnie dlatego, aby zaniechać czy nie da-
wać pretekstu do tego rodzaju fałszywej retoryki, 
która trafia do polskiej opinii publicznej, do ludzi, 
którzy przecież nie znają niuansów prawnych, nie 
wiedzą o koncepcji Makarewicza, nie wiedzą o tym, 
że popełnić przestępstwo można w formie sprawstwa 
albo w formie zjawiskowej podżegania bądź pomoc-
nictwa… Trudno to w setce do „Wiadomości” czy 
do „Faktów” wyjaśnić, dlatego wróciliśmy do tego 
sformułowania. Jeśli ktoś jest do niego przywiązany,  
to możemy powiedzieć: proszę bardzo, jesteśmy go-
towi szanować pewne przyzwyczajenia, które się tu 
znalazły, i tradycję – choć ona jest stosunkowo krótka 
– w polskiej kodyfikacji karnej. Niech będzie, może-
my to zostawić, ale nie zlikwidowaliśmy tego i nie 
było żadnego zagrożenia likwidacją. To jest jedna 
z tych poprawek. Chodzi o to, żeby nie dawać pre-
tekstu do fałszywego straszenia i wywoływania nie-
potrzebnych zupełnie emocji poprzez wprowadzanie 
w błąd polskiej opinii publicznej. Dodam zresztą,  
że to pojęcie „doprowadzenie małoletniego do obco-
wania płciowego” pojawiło się dopiero w pewnym 
momencie, bo kodeks karny z 1969 r. w ogóle nie 
posługiwał się tego rodzaju sformułowaniem, ale 
używał pojęć znacznie szerszych. To był „czyn nie-
rządny” bądź „czyn lubieżny” w przypadku małolet-
nich. A więc ta tradycja nie jest zbyt długa. Również 
na gruncie kodeksu karnego, już nowelizowanego, 
z 1997 r., w 2004 r. doszło do zmiany w zakresie 
opisu czynu i nadano inne znaczenie w rozumieniu 
doprowadzenia do poddania się czynowi nierządne-
mu. Inne znaczenie było do 2004 r., a inne jest już po 
2004 r. I nikt z tego nie robił żadnej afery poza tym, 
że zwracano uwagę, iż doszło do redefinicji zapisu 
czynu zabronionego na lepszą, nawiasem mówiąc, 
bo poszerzającą zakres kryminalizacji.

Szanowni Państwo, przestępczość wobec nie-
letnich jest wyjątkowo odrażająca. Przestępczość 
seksualna wobec małoletnich jest straszna w samej 
swojej istocie, zwłaszcza jeśli dotyczy malutkich 
dzieci, zwłaszcza jeżeli mamy przy niej jeszcze  
do czynienia z brutalną stroną działania sprawcy. 
I dlatego też uważam, że skoro pojawiła się też taka 
emocja społeczna, skoro pojawiły się takie oczeki-
wania, skoro nowelizacja kodeksu karnego była już 
bardzo dojrzała zarówno w odniesieniu do tych prze-
stępstw, jak i innych groźnych przestępstw, to dobrze 
się stało, iż mogliśmy poddać procedowaniu te roz-
wiązania. I dobrze się dzieje, że dzisiaj Senat nad tą 
sprawą debatuje. I nic też złego się nie dzieje z tego 
powodu, jak to niektórzy chcą przedstawiać, że wiele 
poprawek zostało wprowadzonych. Przecież taka jest 

pozbawienia dziecka życia, ale z uwagi na brutalny 
przebieg tego zgwałcenia, często wiek dziecka, które 
jest przecież szczególnie narażone na działanie osoby 
dorosłej w takim wypadku ‒ rany i okaleczenia mogą 
być szczególnie daleko idące ‒ w efekcie po jakimś 
czasie następuje śmierć takiego dziecka. Wtedy wpro-
wadzamy też możliwość orzekania kary dożywotnie-
go pozbawienia wolności. Dzisiaj maksymalna kara 
to jest 15 lat pozbawienia wolności.

A więc jak można nam zarzucać, że my łagodzi-
my kary za pedofilię? Naprawdę! Trzeba chyba nie 
mieć szacunku też dla samego siebie, bo przecież 
ludzie słuchają, myślą i jednak coś słyszą. Tak więc 
naprawdę warto się trochę zastanowić nad skutecz-
nością perswazji. Jak ktoś chce nam zaszkodzić, to 
nie wiem, czy jednak nie szkodzi bardziej sobie, jeśli 
sięga do repertuaru takich środków, które się mają tak 
do rzeczywistości, jak przysłowiowa pięść do nosa.

Mógłbym podawać kolejne przykłady, ale już tego 
zaniecham, bo chyba to, co powiedziałem, jest wy-
starczająco przekonujące i nie wymaga rozwinięcia.

Pojawiły się też zarzuty związane z tym, że rze-
komo doprowadziliśmy do zniesienia karalności do-
prowadzenia małoletniego do obcowania płciowego. 
Rzeczywiście dokonaliśmy pewnej zmiany w zakresie 
ujęcia prawnokarnego opisu czynów, ale w żadnym 
razie do takiej konsekwencji to nie doprowadziło, jak 
straszyli niektórzy eksperci w mediach. Wiem, że na 
posiedzeniu komisji senackiej, które odbyło się wczo-
raj, jeden z ekspertów, ze szkoły krakowskiej, który 
przygotowywał opinię, początkowo stawiał taką tezę, 
jednak przyznał, że poprzez eliminację tego pojęcia 
doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowe-
go nie doszłoby do dekryminalizacji. Zgodził się, że 
tego rodzaju zachowanie nadal byłoby karalne jako 
forma zjawiskowa popełnienia przestępstwa właśnie 
w formie pomocnictwa. Bowiem w polskim kodeksie 
karnym jest tu jeszcze koncepcja prof. Makarewicza 
z okresu międzywojennego. Jest to wielki dorobek 
polskiej nauki prawa karnego. Wyróżnia się róż-
ne formy: formę bezpośrednią ‒ sprawstwo, oraz 
formę zjawiskową popełnienia przestępstwa przez 
współudział, która nie jest sprawstwem stricte da-
nego czynu, ale jest pomocnictwem albo podżega-
niem do danego czynu. I odpowiedzialność karna 
w tym zakresie co do sankcji karnej jest taka sama jak  
za czyny w postaci sprawstwa, czyli bezpośredniego 
wypełnienia danego czynu. Mam pytanie: jeżeli ktoś 
doprowadza małoletniego do obcowania płciowego,  
to pomaga sprawcy czy nie? Kto powie, że nie po-
maga? Jest ktoś taki? Skoro pomaga, to znaczy, że 
podlega danej odpowiedzialności karnej.

I to straszenie Polaków, mówienie, że my łagodzi-
my odpowiedzialność, bo spowodujemy likwidację 
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(minister Z. Ziobro) I dobrze, że jest Senat, który spełnia swoją funkcję 
i wywiązuje się ze swoich zadań. Dobrze też – cie-
szę się z tego – że pojawiły się opinie merytorycz-
ne naszych krytyków. Z ogromną większością tych 
uwag się nie zgadzam, niektóre uważam za godne 
rozważenia i dyskusji, co do niektórych uważam, 
że warto się spotkać i nie kruszyć kopii o zwroty 
typu właśnie „doprowadzenie małoletniego”… itd.,  
bo jak ktoś jest przyzwyczajony do takiej nomenkla-
tury i jest w oparciu o tego rodzaju sformułowanie już 
wyrobiona linia orzecznictwa, to rzeczywiście warto 
to zostawić, ale dyskutujmy uczciwie. Nie mówmy, 
że likwidowaliśmy czy dekryminalizowaliśmy pewne 
zachowania, czyniliśmy je bezkarnymi, bo to jest 
oczywista nieprawda.

Wysoka Izbo, zmiana w zakresie prawa karnego 
dotyczy przede wszystkim zwalczania tych najcięż-
szych przestępstw, ale przy okazji oczywiście, jak 
wspomniałem, dokonujemy korekty pewnych za-
chowań przestępczych, z którymi praktyka sobie 
nie radziła, przestępstw uciążliwych, przestępstw 
związanych np. z posługiwaniem się wbrew czyjejś 
woli kartą bankomatową albo wkraczaniem przez 
oszustów na konta bankowe Polaków i wyłudzaniem 
pieniędzy z tychże. Czy to źle, że wprowadzamy 
przy okazji tę korektę i pokazujemy, jak należy takie 
przestępstwa traktować, skoro zaczyna to być plaga 
i ludzie często tracą cały majątek życia? No, chyba 
dobrze, że przy okazji dokonaliśmy takiej zmiany. 
Tak samo, jak sądzę, dobrze, że reagujemy na coraz 
bardziej masowe zjawisko, na które Polacy się skarżą, 
czyli zjawisko kradzieży tablic rejestracyjnych, które 
są wykorzystywane przez złodziei choćby do tego, 
aby dopuszczać się innych przestępstw, np. kraść 
benzynę ze stacji benzynowych. Prawda? Nie było 
na to dobrego sposobu, nie było wiadomo, jak zare-
agować, te sprawy były powszechnie lekceważone 
przez policję, bo były tylko wykroczeniami. Teraz 
dajemy Polakom prawo do tego, aby domagali się 
wszczęcia postępowań i ścigania sprawców tego ro-
dzaju przestępstw.

Wysoka Izbo, zmiany, które proponujemy, poja-
wiły się też w kontekście pewnej ważnej dyskusji, 
debaty na temat pedofilii, również w niezwykle waż-
nej dla ogromnej większości Polaków instytucji, czyli 
Kościele katolickim. Oczywiście mogę powiedzieć, 
też jako katolik, jako Polak, jako człowiek, któremu 
Kościół katolicki nie jest obcy, a bliski, że każdy taki 
czyn popełniany przez księdza wobec dziecka zawsze 
uważam za straszny, wyjątkowo naganny i zasługują-
cy na surowsze nawet w mojej ocenie potraktowanie 
niż czyn jakiegoś przeciętnego Kowalskiego, który 
takiego przestępstwa się dopuszcza. Ale pamiętaj-
my o tym, że próba stworzenia w tej sytuacji tego 
rodzaju narracji, iż problem pedofilii to jest problem 
wyłącznie jednego środowiska, Kościoła katolickiego, 

rola Wysokiej Izby. Jeżeli takich poprawek by nie 
zgłaszano podczas prac Wysokiej Izby, to można by 
spytać: po co w takim razie Senat? No, po to właśnie 
jest Senat i po to jest proces legislacyjny, który trwa, 
żeby można było dalej dyskutować i żeby można było 
ewentualnie dokonać korekty.

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
No, po to chyba jest Senat. Tak?
(Głosy z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
No, chyba że się mylimy i wrócimy do…
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Stanisław Karczewski)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

nie przeszkadzać panu ministrowi, tym bardziej że 
bardzo dobrze mówi. Dziękuję bardzo.)

(Wesołość na sali)
(Senator Robert Mamątow: Z czego tu się śmiać? 

Z czego się śmiejecie?)
…I wrócimy do koncepcji odejścia od tradycji 

Senatu jako drugiej Izby. Jeżeli jest druga Izba,  
to jest to izba refleksji, jak wskazuje nazwa. To jest 
Izba, która ma się zastanowić nad rozwiązaniami 
i szukać też kompromisów tam, gdzie one są możli-
we. I te kompromisy są tutaj zawarte. Większość tych 
poprawek jest właśnie wyrazem takiego myślenia, 
a niektóre mają charakter zmian o cechach korekt 
technicznolegislacyjnych. I nie ma w tym nic złego. 
To jest normalna praca legislacyjna. Nie ma tutaj 
żadnego błędu i żadnego problemu, który czynił-
by tę sytuację ekstraordynaryjną. Wiele projektów 
jest przedmiotem dalszych zmian i korekt na etapie 
prac Senatu – tak było też w poprzednich kadencjach  
– i nikt z tego wielkiego problemu nie czynił. Mało 
tego, dam państwu przykład z poprzedniej kaden-
cji, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Była 
wtedy wielka zmiana kodyfikacji karnej, procedu-
ry karnej. I co się okazało? W trakcie vacatio legis 
rząd Platformy Obywatelskiej, który doprowadził  
do uchwalenia tej zmiany – głębokiej, wielkiej no-
welizacji procedury karnej – zauważył kilkadziesiąt 
błędów i przedłożył, można powiedzieć, prawie nową 
propozycję, która została uchwalona. Nie wyłapano 
wtedy uchybień, a czasami, niestety – w tym wy-
padku tak było – błędów merytorycznych na eta-
pie prac Senatu. Można powiedzieć, że Senat nie 
spełnił swojej funkcji. I dlatego trzeba było jeszcze 
raz uchwalać ustawę, przeprowadzić ją przez Sejm 
i w okresie vacatio legis wprowadzić zmiany do usta-
wy, która już została uchwalona. No i dobrze, że nie 
trzeba tego robić.

(Senator Piotr Zientarski: Trzeba to robić.)
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(minister Z. Ziobro) terapeuta, publicysta „Gazety Wyborczej”, mediów 
mainstreamowych. I co?

(Głos z sali: Arcybiskup…)
Jednym słowem, to pokazuje, że pedofilia…
(Głos z sali: Wszyscy są równi wobec prawa…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii…)
…jest zjawiskiem, które nie dotyczy jednego śro-

dowiska, i warto to przyjąć do wiadomości.
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Będzie debata, 

później będzie debata.)
A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że nie-

koniecznie chodzi mu o dzieci, tylko bardziej chodzi 
mu o politykę, o wykorzystywanie tych, oczywiście 
haniebnych, zdarzeń, które miały miejsce, do walki 
z całym Kościołem i odniesienie tych haniebnych 
wydarzeń do wszystkich księży bez wyjątku.

Powiem na koniec o własnym doświadczeniu.  
Od dziecka byłem związany z Kościołem, spotykałem 
się z dziesiątkami księży, ale nigdy nie spotkałem się, 
ani ja, ani moje najbliższe otoczenie, z zachowaniem, 
które w ten sposób było opisywane w filmie braci 
Sekielskich. To nie zmienia faktu, że tym bardziej 
jestem oburzony takimi zachowaniami, tym bardziej 
uważam te zachowania za godne największej krytyki. 
Uważam, że nie tylko została wyrządzona wielka 
krzywda tym dzieciom i ich rodzicom z uwagi na 
ogromne zaufanie, jakie przecież kapłan z natury 
rzeczy budzi, ale też została wyrządzona ogromna 
szkoda ogromnej większości księży, którzy przecież 
w sposób szlachetny i z wielkim oddaniem służą 
swojej wierze, wartościom, służą z wiarą Jezusowi 
Chrystusowi, służą też przy okazji Polsce i służyli jej 
bardzo dobrze na różnych etapach historii. Dlatego 
trzeba takie zachowania bardzo piętnować, surowo 
karać i dlatego to nasz rząd z myślą właśnie o tym, 
żeby tego rodzaju zachowania nie były bezkarne, nie 
unikały oceny prawnokarnej… To my, nie Platforma 
Obywatelska ani wcześniej lewica rządząca w Polsce, 
ale to my, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona 
Prawica, nałożyliśmy prawny obowiązek na każde-
go, w tym na przedstawicieli Kościoła, informowania 
o każdym przypadku uzyskania wiarygodnych infor-
macji o pedofilii, które dojdą do wiadomości każdej 
osoby. Każdy z nas od 2017 r., bodaj od lipca 2017 r., 
jest teraz prawnie zobowiązany, aby tego rodzaju in-
formacje przekazać do organów ścigania. Wcześniej 
był to wyłącznie obowiązek społeczny. I to my ten 
obowiązek wprowadziliśmy, świadomi oczywiście 
tego, że będzie to dotyczyło też i środowisk kościel-
nych. I bardzo dobrze, bo nie może tutaj być taryfy 
ulgowej dla kogokolwiek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

jest oczywistą manipulacją i to taką manipulacją do 
sześcianu.

Przypomnę państwu moje doświadczenia, kiedy 
jako prokurator generalny, realizując wniosek sądu 
amerykańskiego, chciałem doprowadzić do wyda-
nia stronie amerykańskiej znanego reżysera, pana 
Romana Polańskiego, który dopuścił się zgwałcenia 
niespełna 13-letniej dziewczynki w czasie, kiedy 
zdarzenie miało miejsce. No i co wtedy się działo? 
(Oklaski) Czy te środowiska artystyczne, czy śro-
dowiska opiniotwórcze w Polsce wyraziły pewne 
zrozumienie tego, poparcie i dezaprobatę dla tego 
czynu, który kiedyś tam został popełniony wobec 
tej dziewczynki, czy też przeciwnie? Prokurator 
generalny, w tym wypadku w mojej osobie, stał 
się przedmiotem licznych ataków, łącznie z listem 
i petycjami osób, o ile pamiętam, na czele z panią 
Agnieszką Holland i innymi znanymi postaciami 
świata artystycznego, które wyrażały zdecydowany 
sprzeciw i twierdziły, że dopuszczam się jakiegoś 
zamachu na wolność pana Polańskiego. Jak śmiem 
w ogóle tak wielki autorytet, ikonę polskiego kina 
dotykać w sprawie jakiegoś wniosku jakiegoś tam 
amerykańskiego sędziego? To gdzie tu konse-
kwencja? To co? To ewentualna krzywda dziecka, 
krzywda 13-letniej dziewczynki zgwałconej przez 
księdza jest inna niż tej zgwałconej przez reżysera?  
Czy może to chcecie państwo powiedzieć? Mówię  
do tych, kieruję to pytanie do tych, którzy tego ro-
dzaju narrację są gotowi powtarzać.

(Poruszenie na sali)
I czy cierpienie takiej dziewczynki, którą zgwałci 

jakiś artysta, jest inne, niż tej, którą zgwałci ksiądz? 
Tak więc ja chciałbym zwrócić uwagę, że niestety pro-
blem pedofilii nie jest problem jednego środowiska.

Przypomnę sprawę znanego dyrygenta, szefa chó-
ru, zasłużonego, można powiedzieć, dla środowiska 
artystycznego Poznania, któremu prokuratura zarzu-
ciła zgwałcenie kilkudziesięciu chłopców, i to jeszcze 
sprawcy chorego na AIDS, któremu nie przeszkadzało 
to w tym, aby tych gwałtów się dopuszczać. To nie 
był ksiądz, to był znany i wybitny artysta.

A przypominacie sobie państwo znanego psycho-
loga, terapeutę…

(Senator Krzysztof Słoń: Tak.)
…który wielokrotnie gościł na łamach różnych 

mediów, w tym „Gazety Wyborczej”, która teraz też 
tak bardzo walczy z pedofilią? Nazywał się Samson. 
Przecież on był cenionym terapeutą, czasami sam 
słuchałem jego uwag czy czytałem jego wypowie-
dzi w różnych mediach. A co się okazało? Okazało 
się, że zgwałcił co najmniej kilkudziesięcioro dzieci, 
i to nawet 2-, 3-letnich, w stosunku do nich dopuścił 
się czynów seksualnych. Tak? Autorytet, psycholog, 
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(marszałek S. Karczewski) Panie Ministrze, mówił pan w swoim wystąpie-
niu o wpływie, jaki ma opinia publiczna na kształ-
towanie polityki karnej, mówiąc o tym, jak duże jest 
poparcie dla konkretnych rozwiązań i surowości 
kary. Ja uważam, że trzeba opinii publicznej słuchać.  
Ale też wydaje mi się, że jeżeliby pan zapytał, czy 
wprowadzić karę śmierci za najpoważniejsze prze-
stępstwa, to pewnie znaczna część opinii publicznej 
by się do tego przychyliła. A gdyby pan zapytał, czy 
mamy płacić mniejsze, czy większe podatki, to więk-
szość Polaków powiedziałaby, że mniejsze.

(Senator Piotr Zientarski: W ogóle nie płacić.)
Teraz już konkretnie co do pytania. No, wspomniał 

pan, że wystąpił pan o ściganie Polańskiego, o ekstra-
dycję do Polski… jakieś bardzo konkretne działanie 
w obszarze walki z, jak rozumiem, pedofilią. 

Chciałbym zapytać, jakie kroki podjął pan, jako 
prokurator generalny, aby użyć swoich kompeten-
cji, organów prokuratury do skuteczniejszej walki 
z pedofilią w polskiej rzeczywistości, szczególnie 
z pedofilią w Kościele. I czy trzeba podwyższenia 
kar w tym zakresie, aby móc się tą problematyką 
skuteczniej zająć? Czy pod rządami starego ko-
deksu karnego, który nowelizujemy, niemożliwe 
było skuteczne działanie i walka z przestępczością  
pedofilską?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, dlaczego przy 

przygotowywaniu tak ważnej, tak istotnej, tak bardzo 
szerokiej nowelizacji zrezygnował pan z pracy autory-
tetów, czyli komisji kodyfikacyjnej, i przygotował pan 
projekt, który, no, wymagał kilku przygotowywanych 
na kolanie poprawek.

I kolejne pytanie. Dlaczego pan, jako absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ignoruje wprost stano-
wiska autorytetów prawa karnego tegoż uniwersytetu, 
którzy mówią zarówno o niekonstytucyjnej formie 
przyjęcia tego pana wniosku, na który wpływ powi-
nien pan przecież mieć, jak i, w konsekwencji, tylko 
z niektórymi… Jakie są argumenty za tym, że pan 
sam, z pozycji własnej, że tak powiem, no, wysokiej 
funkcji – to ja rozumiem – ocenia w sposób autory-
tatywny jednoznaczne opinie, doktryny, dotyczące 
chociażby…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, już minęło grubo ponad 

półtorej minuty. Dziękuję bardzo

Ale, Panie Ministrze, proszę tu zostać, bo jest 
już dosyć długa lista osób, które chcą zadać pytanie.  
Ja tylko przeczytam formułkę.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Wiem już, że są osoby, które chcą zadać takie 
pytania.

Bardzo proszę, pierwszy pan senator Rulewski. 
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, żebyśmy nie przerzucali się sofi-

zmatami, od czego jest Senat, a od czego jest rząd… 
Bo można to odwrócić: czy w ogóle jest potrzebny 
rząd, żeby pisać błędne ustawy, które Senat musi od-
rzucać bądź poprawiać? A inną kwestią jest to, czy 
w ogóle te poprawki są uwzględniane.

Zatem ja rzeczowo chciałbym zapytać. Powiedział 
pan, i słusznie, że prawo nie może się rozchodzić 
z oczekiwaniami uświadomionej czy też świadomej 
opinii publicznej. To jak pan interpretuje fakt, który 
ma charakter ogólnopolski, ale ma on miejsce w pew-
nym dużym rejonie więziennictwa, w którym jest 
w dyspozycji 6 tysięcy 800 cel dla aresztowanych 
– a ta ustawa tworzy nową klientelę – z tego tylko 
6 tysięcy jest zapełnionych, czyli tu jest nadwyżka, 
a 1/3 więźniów nie zgłosiła się w trakcie tych 3 lat 
rządów, w których nie powinno nic się rozchodzić,  
do więzienia? Wobec tego jest pytanie: czy powięk-
szając klientelę więzienną, my nie powiększamy licz-
by oczekujących na wykonanie wyroku?

I drugie pytanie. Czy fakt, że państwo zaostrza-
cie kary, a w uzasadnieniu piszecie, że sankcja kar-
na będzie zamiast resocjalizacji, zamiast prewencji, 
oznacza, że wywieszacie białą flagę w walce z prze-
stępczością w Polsce, która nie polega tylko na tym, 
że się skazuje i wsadza, ale również na tym, że się 
zapobiega, wychowuje, może przebacza? Dziękuję.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Co?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze… Dziękuję bardzo.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: To…)
Panie Ministrze, 3 osoby, dobrze? Przepraszam 

bardzo.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(marszałek S. Karczewski) żadnego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ  
to zachowanie, jak wyjaśniałem państwu, odwołując 
się do wybitnego polskiego twórcy kodyfikacji kar-
nych okresu międzywojennego, prof. Makarewicza… 
Za sprawą jego koncepcji, która została przyjęta bo-
daj w art. 18 kodeksu karnego, jeśli dobrze pamię-
tam, to zachowanie dalej jest karane, i to, na gruncie 
zmiany, jaką wprowadziliśmy, jeszcze surowiej, jako 
pomocnictwo, które jest samodzielną formą szeroko 
rozumianego sprawstwa, tak można powiedzieć. Nie 
chodzi tu o sprawstwo w sensie dosłownym, ale o for-
mie zjawiskowej popełnienia przestępstwa, tj. wła-
śnie poprzez niewyczerpanie wprost znamion czynu 
zabronionego, a współdziałanie w popełnieniu tego 
przestępstwa w takiej formie zjawiskowej. Ale tu 
zgodziliśmy się, jest to przykład takiej poprawki… 
Pojawia się też czysto technicznolegislacyjna popraw-
ka związana z cofaniem liczników. Czy ta poprawka 
jest konieczna? Czy wprowadzenie jej powodowało-
by, że tego rodzaju zachowania nie byłyby karane, 
jak podawały niektóre media? Oczywiście nie, by-
łyby karane i tylko względy technicznolegislacyjne, 
związane z porządkiem przemawiają za tym, aby nie 
funkcjonowały równolegle 2 normy, bo z legislacyj-
notechnicznego punktu widzenia to jest po prostu 
zbyteczne w akcie prawnym. I tyle. Nie byłoby żadnej 
dekryminalizacji. To jest kolejna fala nieprawdziwych 
informacji i dezinformacji, która się pojawiła.

Tak mógłbym omawiać poprawkę po poprawce. 
Odwołam się do innego przykładu, do art. 212, któ-
ry się w to wpisuje. To jest kolejna zmiana, z której 
się wycofaliśmy. Wszyscy bez wyjątku, państwo za-
pewne też, słyszeli taką narrację, że zmiana, którą 
wprowadziliśmy w art. 212 kodeksu karnego, a jest 
to przepis, który traktuje o ściganiu pomówienia, 
prowadzi do zaostrzeniem odpowiedzialności za te 
przestępstwa i uderza w środowiska dziennikarskie. 
Tymczasem każdy, kto przeczyta zmianę, którą za-
proponowaliśmy, dowie się, że my nawet o 1 dzień 
nie zmieniamy sankcji karnych, które do tej pory 
groziły za to przestępstwo, a więc nie zaostrzamy 
kar, wbrew temu, co każdy może usłyszeć w mediach, 
i ani o przecinek i kropkę nie zmieniliśmy zakresu 
obowiązywania ścigania pomówienia. W ogóle nie 
dotykaliśmy materii surowości czy zakresu ścigania 
pomówienia. Dotknęliśmy zupełnie innego zagad-
nienia, związanego z pewną luką, która występuje 
obecnie w prawie. Otóż w przypadku przestępstw 
ściganych z oskarżenia publicznego, gdy sprawca 
w trakcie procesu fabrykuje dowody, by wyłudzić 
korzystne dla siebie orzeczenie, wprowadza w błąd, 
niejako oszukuje sąd, to tego rodzaju zachowanie jest 
ścigane jako przestępstwo, jest zabronione i ścigane. 
Ale jeżeli takie zachowanie występuje na gruncie 
procesu z oskarżenia prywatnego, to, jeśli patrzeć  
od strony prawnokarnej, ono nie jest zabronione i nie 

(Senator Piotr Zientarski: To będę w takim razie 
zadawał kolejne pytania.)

(Senator Alicja Zając: Bez sensu.)
Trzymamy się regulaminu, wszyscy.
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście. To ja zapi-

suję się do kolejnych pytań. Bo mam jeszcze kilka.)
Bardzo proszę się zapisać.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Po pierwsze… Odpowiadam po kolei. Pan se-

nator Rulewski powiedział, że rząd przygotowuje 
ustawy, które wymagają poprawek. Panie Senatorze, 
pan chyba jest parlamentarzystą dłużej ode mnie, 
a ja krótko nie jestem, kilka kadencji jednak mam 
za sobą, wielokrotnie występowałem też w głównej 
roli w Senacie, i w każdej kadencji rządu widziałem 
sytuacje, w których były zgłaszane poprawki na etapie 
Senatu, i nikt wówczas nie czynił zarzutu, że to jest 
dowód błędów. To był dowód trwającej dalej pracy 
legislacyjnej.

Czy coś by się stało, gdybyśmy się nie zgodzili na 
istotną część z tych poprawek do kodeksu karnego? 
Nie, nic by się nie stało. Dlatego że poza pewnymi, 
faktycznie, uchybieniami, usterkami technicznolegi-
slacyjnymi, które powodują tylko i wyłącznie pewien 
taki, można powiedzieć, techniczny problem z wła-
ściwym umieszczeniem poszczególnych przepisów 
w ramach aktu prawnego… Zmian o charakterze 
merytorycznym, które byłyby konieczne po przyję-
ciu tej ustawy w Sejmie, nie było. Były i są zmiany, 
które wynikają z takich przesłanek politycznych, 
ze wsłuchiwania się w tę debatę, która się toczyła, 
przesłanek związanych z tym, aby odebrać preteksty 
ludziom, którzy w złej wierze krytykują te zmiany 
i wprowadzają Polaków w błąd. Bo jeżeli kłamstwo 
powtórzone jest 100 razy, przewija się przez różne 
media, no to trudno, abym, jako minister sprawie-
dliwości, w każdym medium mógł taką informację 
prostować. Z tych powodów zdecydowaliśmy się 
na wprowadzenie części tych poprawek. Dawałem 
właśnie przykład tej słynnej kwestii doprowadzenia 
małoletniego do obcowania płciowego. Bo przecież 
nie ma żadnych względów merytorycznych, które 
uzasadniałyby wprowadzanie tej poprawki. Żadnych. 
Ten czyn jest i dalej byłby karany. Ale w związku 
z atmosferą, która została wokół tego wytworzona, 
w związku z powtórzeniem tysiąc razy kłamstwa, 
że my rzekomo poprzez tę zmianę, likwidując to sło-
wo czy ujęcie tego rodzaju zachowania w aktualnym 
kodeksie karnym, prowadzimy do niekaralności pe-
dofilów, zgodziliśmy się na tę poprawkę. Ona nie ma 
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(minister Z. Ziobro) dożywociu mógł wyjść, i znowu zamordował w spo-
sób okrutny, np. kilkoro dzieci zamordował? Otóż ja 
uważam, że jako państwo, jako strona wspólnoty mię-
dzynarodowej mamy prawo walczyć o zmiany linii 
orzecznictwa. Inne państwa mają taką odwagę, robią 
to, to dlaczego my mamy czuć się gorsi? Możemy  
to robić i dlatego zaproponowaliśmy tę zmianę. Ale 
skoro pojawiła się ta debata, są te argumenty, że ła-
miemy standardy międzynarodowe, a ja nie mam 
niestety możliwości występowania, jak już wspo-
mniałem, we wszystkich mediach, proponujemy roz-
wiązanie kompromisowe. Dajmy sądom możliwość, 
fakultatywność, tak aby mogły taką możliwość wyko-
rzystać, jeśli uznają, że sprawca jest tak groźny i tak 
zdemoralizowany, dopuszczał się już tak ciężkich 
przestępstw, że niemal na pewno, jeśli wyjdzie kiedyś 
na wolność, znowu np. zamorduje.

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma…)
(Senator Grażyna Sztark: Nie ma takiego…)
Wtedy sąd będzie miał możliwość tego rodzaju 

karę orzec.
Przechodzę do kwestii miejsc i cel w zakładach 

karnych. Jest dzisiaj ok. 10 tysięcy miejsc, nie 6 ty-
sięcy 800, tylko wedle mojej wiedzy realnie, jeśli 
wliczy się w to te remontowane miejsca, ok. 10 tysięcy 
wolnych miejsc w zakładach karnych. I nie wiedzę 
powodu, aby martwić się o tych groźnych gwałcicie-
li, pedofilów, członków zorganizowanych, mafijnych 
band przestępczych, którzy profesjonalnie popełniają 
liczne przestępstwa, porywaczy dla okupu, spraw-
ców rozbojów z niebezpiecznym narzędziem, nie 
widzę powodu, aby się roztkliwiać i żałować, że oni 
tam trafią. To dobrze, że tam trafią. Jak tam siedzą,  
to nikomu krzywdy nie czynią. Niech tam siedzą, oby 
dłużej – tak uważam.

(Senator Jan Rulewski: Ale moje pytanie było…)
To jest mój pogląd. Jeżeli pan senator uważa,  

że należy dawać im szansę, to ja to szanuję, ale ja 
po prostu z panem zasadniczo się nie zgadzam.  
Ja uważam, że tych zdemoralizowanych typów, którzy 
już mieli szansę, którzy z niej nie skorzystali, którzy 
dopuścili się po raz kolejny strasznych przestępstw, 
którzy krzywdzą dzieci po raz kolejny, recydywistów 
czy członków właśnie zorganizowanych grup prze-
stępczych, należy dużo surowiej traktować, niż to 
ma miejsce dzisiaj. Odwołałem się na samym wstępie 
do przykładu sprawy z Grudziądza, sprawy dziec-
ka 9-letniego. Proszę spytać rodziców tego dziecka,  
co sądzą na temat polityki karnej, czy warto by było, 
aby ten bandyta, ten pedofil, recydywista pedofil do-
stał 30 lat, czy też dobrze, że dostał 9 lat i wyszedł na 
wolność… Przepraszam, on dostał kilka lat i wyszedł 
na wolność, 9 lat miało dziecko, a on dostał kilka lat 
za kolejny czyn pedofilski. Ja uważam, że dobrze, 
jeśliby dostał 30 lat, bo on w tym czasie żadnego 
dziecka by nie zgwałcił.

jest ścigane. Czy uważacie państwo, że ta niekonse-
kwencja jest czymkolwiek uzasadniona? Czy oszuki-
wanie sądów w procesie prywatnoskargowym da się 
w jakikolwiek sposób uzasadnić od strony uczciwości, 
etyki? Czym da się to uzasadnić? Dlaczego mamy 
komuś pozwalać oszukiwać sąd, tak by ten ktoś 
uzyskał wyrok niesprawiedliwy dla drugiej strony?  
Ale skoro ten temat został tak fałszywie przedstawio-
ny w debacie publicznej, tj. że my rzekomo zaostrza-
my kary za pomówienia, bo chcemy surowiej ścigać 
za te pomówienia, czego ta poprawka w ogóle nie 
dotyczyła, skoro tak wybrzmiał, to uznałem, że nie 
ma o co kruszyć kopii – odłóżmy tę sprawę. Zresztą 
zaprosiłem środowiska dziennikarskie do tego, żeby 
spotkać się już po uchwaleniu tego kodeksu, w przy-
szłym tygodniu i porozmawiać na temat zakresu i celu 
obowiązywania przepisu art. 212. Ale to jest odrębna 
dyskusja, tego ten projekt nie dotykał i ta poprawka 
też tego nie dotykała. To jest kolejna zmiana. Jaki tu 
jest błąd merytoryczny? Tu nie ma błędu merytorycz-
nego, jest tylko reakcja na pewien klimat, pewną falę 
fałszywego przedstawiania opinii publicznej intencji 
zmiany, która została przedstawiona.

Mógłbym tak dalej omawiać. Kto z państwa wska-
że mi tutaj błąd merytoryczny, który w istotny sposób 
rzutowałby na stosowanie tego prawa, które zostało 
przyjęte w Sejmie? Nie ma takiego błędu, poza, jak 
mówię, korektami technicznolegislacyjnymi, które 
nastąpiły. Owszem, można dyskutować na temat  
1 zmiany, o której państwu powiem, to jest wprowa-
dzenia obligatoryjnego, obowiązkowego orzekania 
w pewnych najbardziej drastycznych sytuacjach kary 
bezwzględnego dożywocia. O tym można dyskuto-
wać. Ale chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, 
że orzecznictwo strasburskie, zarówno w tej spra-
wie, jak i w różnych innych sprawach, bywa czasami 
zmienne, orzecznictwo jest zmienne. To nie jest tak, 
że ono jest przyjęte raz na zawsze i to jest kanon, 
którego się trzeba trzymać, że jest przyjęta jakaś 
konstytucja, jakiś zapis, który gwarantuje, że w tej 
sprawie orzecznictwo się nie zmieni. Mógłbym po-
dać wiele przykładów różnych spraw, co do których 
orzecznictwo Strasburga ewaluowało i co do któ-
rych orzecznicy się zgadzali, a później dokonywali 
całkowitej rewizji swoich stanowisk i zezwalali. My 
uważamy, że w sprawach, co do których jesteśmy 
przekonani, mamy prawo bronić swojego stanowiska 
również w Strasburgu i przekonywać tamtejszy sąd do 
zmiany linii orzecznictwa. Dlaczego nie mamy mieć 
odwagi intelektualnie walczyć o racje, do których 
jesteśmy przekonani, jeżeli dotyczy to np. sprawcy, 
który wcześniej dopuścił się okrutnego morderstwa, 
został skazany na dożywocie, wyszedł na warunkowe 
przedterminowe zwolnienie, bo niestety przy tym 
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(minister Z. Ziobro) interesy, które pozbawią ich możliwości prowadze-
nia działalności przestępczej. Zresztą to również my 
wprowadziliśmy karę w postaci konfiskaty rozszerzo-
nej. Czy wiecie państwo, jakie za czasów Platformy, 
waszych rządów, odbierano majątki przestępcom, 
jaka to była kwota? 300 milionów. A wiecie państwo, 
ile to teraz wynosi? 1 milion 300…

(Głos z sali: Miliard…)
1 miliard 300… 1 miliard 300 – 300 milionów.  

To jest różnica, a jest różnica, bo wprowadzamy na-
rzędzia. Polska była ostatnim krajem Unii Europej- 
skiej, który wprowadził karę w postaci konfiskaty 
rozszerzonej. Pierwszy projekt został przygotowany 
przeze mnie, jak byłem ministrem sprawiedliwości, 
w 2007 r., a później został wyrzucony do kosza. 
O czyj interes dbał wasz rząd, skoro nie chciał wpro-
wadzić kary konfiskaty rozszerzonej, która uderzała 
właśnie w grupy przestępcze, odbierała im sens i cel 
działania, czyli zysk pochodzący z przestępstwa? 
Dlaczego żeście ich chronili?

(Senator Piotr Zientarski: A czyje to było pytanie? 
Na czyje pytanie…)

Jednym słowem…
(Rozmowy na sali)
My wywieszamy białą flagę?
(Senator Piotr Zientarski: A gdzie są sprawcy?)
To środowisko Platformy Obywatelskiej wywie-

szało białą flagę, bo tworzyło zieloną wyspę np. dla 
VAT-owców złodziei, bandytów, którzy okradali pol-
skie państwo. My dzięki temu mamy pieniądze na 
500+, o których wasi liderzy…

(Rozmowy na sali)
…z panem Tuskiem na czele, mówili, że nie ma 

i nie będzie. Pan Rostowski, Tusk, pani Kopacz… 
Przecież pamiętacie te wypowiedzi; są w telewizji, 
możecie zobaczyć. Mówili, że nie ma i nie będzie…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
A wystarczyło wprowadzić rozwiązanie do wal-

ki z mafią VAT-owską i pieniądze są. I dzieci mają 
500 zł, nie bandyci – dzieci. Warto było? Warto było. 
To nie jest biała flaga. Biała flaga była za waszych 
czasów.

(Senator Grażyna Sztark: Do rzeczy.)
Za naszych czasów jest zdecydowana walka 

z przestępczością i ten kodeks jest kontynuacją nasze-
go działania w tym zakresie. My chcemy bandytów 
wsadzać tam, gdzie ich miejsce, chcemy, żeby się bali, 
chcemy ich izolować, chcemy wymierzać im spra-
wiedliwą karę, jeśli popełnią ciężkie przestępstwo…

(Senator Grażyna Sztark: Żeby się wszyscy bali…)
…i oczywiście uderzać w tych, którzy są najgroź-

niejsi. A te łzy, ten taki lament, ubolewanie, że oto 
zaostrzają karę też za inne przestępstwa… Nad kim 
ten lament? Nad tymi zabójcami, porywaczami dla 
okupu i obcinaczami palców? My w nich uderzamy 

Mam też dobrą wiadomość dla państwa, jeżeli 
chodzi o zakłady karne. Otóż dzięki ogromnej pracy 
przede wszystkim pana ministra Jakiego…

(Senator Piotr Zientarski: Fachowiec.)
…bo to jest jego zasługa i warto o panu ministrze 

tu powiedzieć, oddać mu, co mu się należy… Ja nie 
kryję, że nawet byłem trochę sceptyczny co do jego 
koncepcji, kiedy przyszedł do mnie na początku ist-
nienia tego rządu i powiedział, że chce rozpocząć 
zmiany w funkcjonowaniu więziennictwa poprzez 
rozszerzenie możliwości pracy więźniów. Otóż my za-
staliśmy zakłady karne, w których ok. 30% więźniów 
pracowało. Zwiększyliśmy o 100% liczbę pracujących 
więźniów, budujemy kolejne hale…

(Senator Piotr Zientarski: A kto prowadził ustawę? 
Jaki chyba.)

To jest właśnie przykład, że więźniowie dzisiaj 
pracują. Jeżeli mówimy o resocjalizacji, to o resocjali-
zacji w ten sposób. Jeżeli więźniowie pracują, to mogą 
też płacić alimenty, wywiązywać się z niektórych zo-
bowiązań, które zostały na nich nałożone w wyrokach 
sądów. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Więźniowie 
dzisiaj pracują, budujemy kolejne hale, tak że oni nie 
będą tam marnować swojego czasu, jeśli oczywiście 
mają chęć do pracy.

Biała flaga w walce z przestępczością? Ja w ogóle 
nie rozumiem tak postawionego pytania. Jaka biała 
flaga w walce z przestępczością? Biała flaga w walce 
z przestępczością charakteryzowała tych, o których 
pytał pan senator Zientarski, czyli twórców kodeksu 
karnego z 1997 r. – na czele z prof. Zollem z tej ko-
misji kodyfikacyjnej, o którą pan tak pytał – którzy 
gdy była największa fala wzrostu przestępczości…

(Senator Piotr Zientarski: Ale ja o to nie pytałem.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii…)
…zaproponowali kodeks, który drastycznie łago-

dził kary, i to zwłaszcza za najcięższe przestępstwa 
kryminalne. To oni nam to zafundowali. I co się sta-
ło w wyniku uchwalenia tego kodeksu? Popatrzcie 
państwo – można sprawdzić statystyki – że nastąpił 
gwałtowny wzrost przestępczości kryminalnej, rów-
nież tych najcięższych przestępstw, zabójstw, właśnie 
działań zorganizowanych grup przestępczych. To na-
stąpiło właśnie najbardziej wtedy. Wcześniej, zaraz 
po 1990 r., była amnestia, bo tacy dobrzy byliśmy dla 
przestępców, mówiliśmy: dajmy im szansę itd., bie-
dacy wyjdą i w atmosferze wolności będą szlachetnie 
budować naszą nową rzeczywistość wolnej Polski. 
Jak budowali? Popatrzcie na statystyki, popatrzcie 
na krzywdy ludzkie. Bandyci się rozwijali bardzo 
dobrze. Ale my mamy walczyć z bandytami, a dbać 
o uczciwych ludzi. Bandyci mają się bać, a oni mogą 
się bać tylko surowych kar, takich, które uderzą w ich 
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(minister Z. Ziobro) (Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Przepraszam, nie ma pan głosu.
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Mam nadzieję, 

że w spokoju będzie pan mógł kontynuować swoją 
wypowiedź.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Bardzo dziękuję.
No cóż, jestem zobowiązany mówić prawdę, 

Drodzy Państwo, a że prawda czasami boli i wywołu-
je nerwowość… To już nie miejcie pretensji do mnie. 
Fakty są wymowne. Odsyłam was do tych materia-
łów filmowych z Donaldem Tuskiem, panią Kopacz, 
panem ministrem finansów waszego rządu, zobacz-
cie, co mówili, co było, i co jest wtedy, kiedy my 
przyszliśmy do władzy. Jaki to ma związek z walką 
z przestępczością i mafią VAT-owską, z surowością 
kar? Ma bardzo zasadniczy.

Wracam do pytania pana senatora Rybickiego 
o opinię publiczną. Panie Senatorze, ja nie twierdzę, 
że opinię publiczną należy traktować jako pewną 
emanację Sejmu, Senatu i rządu i ograniczać się wy-
łącznie do odpowiedzi, które można uzyskać w ra-
mach śledzenia badań ośrodków badania opinii pu-
blicznej, które są dla nas dostępne. Opinia publiczna 
jest jednak bardzo ważną przestrzenią dialogu po-
między przedstawicielami narodu, którymi państwo 
jesteście, miejscem konfrontowania sądów i opinii, 
które tutaj padają, które chce się forsować, z pewnym 
oczekiwaniem, które można wychwycić w sposób 
miarodajny z naukowych badań tejże opinii publicz-
nej czy ocen większości Polaków, które można w ja-
kiś sposób uśrednić i wyprowadzić z nich wnioski.  
Ja uważam, że byłoby rzeczą niedobrą – i zwykle, jak 
pokazuje historia, nie jest to rzeczą dobrą – gdyby 
w demokratycznym państwie, w którym toczy się 
demokratyczna debata, rząd i parlament całkowicie 
ignorowały jasne i jednoznaczne oczekiwania opi-
nii publicznej. Dlatego też pozwoliłem sobie podać  
te oczekiwania w zakresie zaostrzenia walki z prze-
stępczością jako jeden z licznych argumentów, prze-
cież niejedyny, podpierając go zresztą licznymi ar-
gumentami, które mają w mojej ocenie charakter 
naukowy czy charakter związany z doświadczeniem 
życiowym i z logiką, argumentami wskazującymi 
na to, że ta opinia publiczna akurat w tym wypadku 
wydaje się trafniej oceniać potrzebę surowszej walki 
z najcięższymi przestępstwami niż czasami wybrańcy 
narodu, którzy starają się lekceważyć ten głos, głos 
społeczeństwa, który powinni, jak sądzę, reprezen-
tować, a w każdym razie uwzględniać w istotnym 
zakresie w ramach swojej pracy w parlamencie.  
I to tylko tyle. Dlatego do tych badań się odwołałem, 
podając przecież jeszcze szereg innych argumentów, 

tymi zmianami. Nad czym się tutaj w ogóle zastana-
wiać? Myślę, że sprawa jest zero-jedynkowa.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panowie Senatorowie, bardzo proszę o powstrzy-

manie… Zapisany jest pan w kolejce…
(Senator Alicja Zając: Czekać w kolejce.)
(Rozmowy na sali)
Ale, Panowie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma odpowiedzi, tylko…)
Panowie oczekujecie odpowiedzi na swoje pyta-

nia, no to nie mówcie…
(Głos z sali: Panie Marszałku, a pan przypilnuje, 

żeby…)
Ja bardzo proszę o powstrzymanie się od komen-

tarzy.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz bardzo proszę o powstrzymanie się  

od komentarzy. Dobrze?
(Głos z sali: Nie no, to jest…)
Panie Senatorze, proszę o powstrzymanie się od 

komentarzy! Później będzie dyskusja, będzie pan 
mógł mówić, co pan chce. Dlaczego pan przeszkadza?

(Senator Piotr Zientarski: Ja tylko…)
Dlaczego pan przeszkadza?
(Senator Piotr Zientarski: Pan minister jest znany 

z tego, że będzie mówił kilka godzin bez przerwy.  
My to wiemy. Nie chcę przeszkadzać.)

Możemy zakończyć tę dyskusję, debatę, zadawa-
nie pytań, skoro w ten sposób panowie się zachowu-
jecie. Trochę kultury, a kultura polega na tym, że się 
słucha innych, a nie tylko siebie.

(Głos z sali: A odpowiadać można?)
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Mam nadzieję,  

że panowie nie będą przeszkadzać. Jak będą prze-
szkadzać, to będziemy interweniować.

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Panie i Panowie 
Senatorowie…)

Ale to też pokazuje charakter waszej mentalno-
ści, tę mentalność. Ja teraz to rozumiem bardziej. 
Dziękuję za wasze komentarze, bo one też bardzo 
dużo nam dają do myślenia. Dziękuję.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
jakie nasze komentarze?)

Nie udzielałem panu głosu. Proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Proszę nie w ten 

sposób…)
Wyłączam panu mikrofon.
(Senator Bogdan Borusewicz: To nie jest…)
Nie ma pan głosu, nie dałem panu głosu.
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(minister Z. Ziobro) ko, bo po prostu chciał swoje chore żądze w ten spo-
sób zaspokoić. I dlaczego mamy nie zaostrzyć kary 
i nie zagwarantować, żeby taki typ siedział możliwie 
długo w więzieniu, żeby nie mógł kolejnego dziecka 
zgwałcić? Uważam, że to jest słuszne, że jest właśnie 
potrzeba skutecznej walki z tą najbardziej brutalną 
i niebezpieczną przestępczością. Ja uważam, że tak 
jest. To nie jest kwestia polityki, to jest kwestia mo-
ich przekonań. Państwo mnie znacie zresztą, jestem 
w tym konsekwentny od lat.

Pan senator Zientarski, który wyszedł, pytał o ko-
misję kodyfikacyjną.

(Senator Sławomir Rybicki: Nie odpowiedział pan 
na część mojego pytania dotyczącego tego, jakie kroki 
pan podjął jako prokurator generalny…)

Aha…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, może pan zadać drugie py-

tanie.
Szanowni Państwo…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Okej…)
…naprawdę proszę zachowywać się zgodnie z re-

gulaminem i…
(Senator Sławomir Rybicki: Zgłaszam się do py-

tania.)
…zgłaszać się wtedy, kiedy państwo dostajecie 

głos. No, przecież musimy pilnować porządku.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Jako 

prokurator generalny…)
Porządek musi być.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Jako prokurator generalny – i minister sprawie-

dliwości, dodam, bo te funkcje dzięki naszej decyzji 
ustawodawczej łączą się ze sobą – podjąłem szereg 
działań, aby tę sytuację zmienić. No, m.in. byłem 
inicjatorem, wspólnie z panem prezydentem, rozwią-
zań prawnych zobowiązujących każdego, również 
każdego z obecnych na tej sali, do informowania 
organów ścigania o każdym fakcie powzięcia wia-
rygodnej informacji wskazującej na przestępstwo 
pedofilskie. Wcześniej nie było zakazane… To m.in. 
ja inicjowałem takie prace – podkreślam: wspólnie 
z panem prezydentem Andrzejem Dudą, bo to był 
bezpośrednio jego projekt, ale opracowany razem 
z nami – byłem inicjatorem zmian w ustawie z 2017 r., 
które wprowadziły możliwość orzekania dożywot-
niego zakazu pracy z dziećmi, który to zakaz został 
uchwalony. Platforma Obywatelska wstrzymała się 
wówczas od głosu, bo to był zakaz połączony z tą 

które, jak sądzę, powinny przekonywać do koniecz-
ności walki z pedofilią i zaostrzenia kar.

No, m.in. spytał pan – i tu jeden argument, już 
kolejny, podam – czy dzisiejsze przepisy nie są wy-
starczające do walki z przestępczością pedofilską.  
No i odpowiadam, że w mojej ocenie nie są, bo ocena 
praktyki wymiaru sprawiedliwości, praktyki sądów 
pokazuje, że w przypadku tego rodzaju naprawdę 
niezwykle odrażających przestępstw ponad 40%, pra-
wie 45% wyroków, jeżeli chodzi o wykorzystanie 
seksualne małoletnich, to są wyroki w zawieszeniu. 
Przecież wszyscy wiemy, co to jest wyrok w zawie-
szeniu. Przecież to jest taki wyrok czysto symbolicz-
ny, który w przypadku wielu sprawców, zwłaszcza 
tych zdemoralizowanych, recydywistów, sprawców 
z nawyknienia, sprawców, którzy nie po raz pierwszy 
łamią prawo, jest wręcz czymś honorowym, okazją 
do pochwalenia się: kolejny raz dostałem, można po-
wiedzieć, odznaczenie od państwa i jestem jeszcze 
twardszym bandziorem, bandytą. Bo oni tak to trak-
tują, dla nich to jest wzrost splendoru, jeżeli zostają 
skazani na kolejną karę w zawieszeniu – oni te wyroki 
tak traktują. Poza tym się z nich śmieją, a najgorzej,  
że często śmieją się w oczy i w twarz osobom po-
krzywdzonym, jak wychodzą z sali rozpraw.

Sam widziałem kiedyś – to już było dawno  
co prawda, ale to jest jak najbardziej aktualne spo-
strzeżenie – matkę, która relacjonując tragiczne do-
świadczenie związane ze zgwałceniem jej córeczki, 
opowiedziała, że sprawca wyszedł z rozprawy, kiedy 
usłyszał wyrok w zawieszeniu, i śmiał się, zaczepiał 
wzrokiem tę matkę i tę córeczkę zgwałconą. I ona 
powiedziała, że poczuła się, jakby ona też po raz drugi 
została zgwałcona przy pomocy polskiego państwa. 
I uczucie tej kobiety nie jest uczuciem odosobnio-
nym. Proszę wczuć się w tę kobietę i w to, czego ona 
doświadcza przy tej traumie jej córki, która została 
tak potraktowana przez bandziora, bandytę, który 
zamiast wyroku sprawiedliwego usłyszał wyrok w za-
wieszeniu. To ja sądzę, że każdy z was, tu siedzących, 
miałby w takim wypadku poczucie – już nie chcę 
odwoływać się do waszych uczuć, jakby to dotyczyło 
kogoś z waszych bliskich – poczucie, że to jest granda, 
aż chciałoby się uderzyć pięścią w stół.

Przeszło 40%, prawie 45% wyroków za wyko-
rzystanie seksualne w Polsce, wyroków dzisiej-
szych sądów, to są wyroki w zawieszeniu. I dlatego  
to zaostrzamy, dlatego podwyższamy dolne granice, 
zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z ofiarą, któ-
ra ma np. 7 lat, poniżej 7 lat, z jakimś dzieciątkiem 
malutkim. Gwałcone są przecież nawet dzieci 2-, 
3-letnie, nawet roczne – zdarzają się takie gwałty. 
Jakiś – przepraszam za słowo, trzeba tak powiedzieć 
– bydlak zgwałcił po narkotykach i okaleczył dzieciąt-
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(minister Z. Ziobro) prof. Zollem uosabiała, można powiedzieć, pewną 
wizję prawa karnego, która oparta jest na aksjomacie 
liberalnym zakładającym dawanie szansy przestępcy 
niezależnie od tego, jak ciężkiego przestępstwa by się 
dopuścił. No, to jest punkt widzenia, który całkowi-
cie kłóci się z moim poglądem na świat i na walkę 
z przestępczością. To nie jest tak, że my działamy 
w próżni, jeżeli chodzi o świat naukowy, bo prze-
cież od dawna ten spór toczy się również w polskiej 
nauce prawa karnego. Mogę wymienić wręcz wy-
bitnych nestorów polskiego prawa karnego i szkoły 
prawa karnego, choćby prof. Władysława Mąciora, 
prof. Tyszkiewicza, świętej pamięci rzecznika praw 
obywatelskich dra Kochanowskiego, ale też i wielu 
profesorów prawa nowego pokolenia, którzy wyra-
żają odmienny pogląd od poglądu tej dominującej  
– to prawda – grupy narzucającej pewien pogląd  
i poprawność polityczną w obszarze kanonów na-
uczania w zakresie walki z przestępczością. No ale 
my uważaliśmy i uważamy konsekwentnie, że to są 
błędne przekonania, a walka z przestępczością VAT-
owską, od której tutaj zacząłem, jest najlepszym 
przykładem tego, jak błędne są twierdzenia, że kara 
nie musi być surowa, tylko musi być nieuchronna. 
Oczywiście tak nie jest. Musi być i nieuchronna, i od-
powiednio surowa – wracam do tego, co mówiłem.

To chyba tyle, jeżeli chodzi o te odpowiedzi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja mam takie 

pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie słychać pana.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, tu słychać.)
(Głos z sali: Mikrofon.)
Już jest włączony.
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja mam ta-

kie zasadnicze pytanie: co z fałszywymi oskarże-
niami? Bo osoba fałszywie oskarżana też jest bo-
leśnie skrzywdzona. Dlaczego tych osób nie bierze 
się w obronę? Dlaczego ten, który fałszywie oskarża 
o dany czyn, nie poniesie kary przypisanej temu czy-
nowi, o który fałszywie oskarża? Ja ostatnio czyta-
łem, że w Stanach Zjednoczonych na 100 oskarżeń 
o pedofilię, głównie oskarżeń kapłanów, tylko 2 były 
prawdziwe, a pozostałe były spreparowane. Czemu 
nie zrobić wreszcie tak, że jeżeli oskarżasz fałszywie 
o czyn, który był 10 lat temu… Żeby temu, co oskar-
żał, jeżeli się udowodniło, przypisać… Czy cokolwiek 
na ten temat jest brane pod uwagę w tym kodeksie? 
Czy jest takie myślenie, żeby coś takiego wprowa-
dzić? No, to też jest naprawdę duża plaga.

zmianą wprowadzającą rejestry pedofilów. Rejestry 
pedofilów też uważam za dobrą zmianę, która jest 
wynikiem pomysłów… nie kryję, że byłem ich ini-
cjatorem na gruncie polskiego prawa.

Ale poza zmianami prawnymi działam również 
jako prokurator generalny i w tym obszarze wiele 
miesięcy temu wydałem wytyczne prokuratorom, 
zobowiązując ich, by np. w przypadku księży, bo też 
i o to pan pytał wprost, za każdym razem informować, 
kiedy wszczyna się postępowanie, kiedy dochodzi 
to do naszej wiadomości, właściwą zwierzchność 
kościelną – są przecież różne kościoły, nie tylko 
Kościół katolicki – o tym, że tego rodzaju postępo-
wanie w sprawie czynu o charakterze seksualnym 
jest toczone. Bo czasami bywało tak, że środowi-
sko hierarchiczne w Kościele nie wiedziało o tym, 
że jakiś ksiądz dopuszczał się czynu pedofilskiego. 
Wiem, że toczy się już szereg postępowań karnych 
z zawiadomień strony kościelnej, czego wcześniej 
nie było, na skutek właśnie zmian wprowadzonych 
przez ten parlament do polskiego kodeksu karnego, 
postępowań o czyny pedofilskie, które mogły być 
związane z działalnością osób duchownych. Tak więc 
moje działanie jest bardzo jednoznaczne i wymowne.

Podejmowałem też szereg konkretnych interwen-
cji w przypadku drastycznych przestępstw, zbrodni 
pedofilskich. Dotyczy to środowisk nie tylko ko-
ścielnych. Np. na Pomorzu była drastyczna sprawa 
wykorzystania seksualnego przez konkubenta matki 
2 chłopców, którzy byli maltretowani i gwałceni na 
wszelkie możliwe sposoby, a ich kości były pogru-
chotane, można powiedzieć, na każdym odcinku, 
począwszy od nóżek, a skończywszy na rączkach 
i kręgosłupie. Jednemu z tych dzieci cudem udało 
się uratować życie. Prokuratura zakwalifikowała ten 
czyn – to było wiele miesięcy temu, może rok temu, 
chyba w Drawsku Pomorskim rzecz miała miejsce  
– jako zwykłe pobicie… no, może nie zwykłe pobicie, 
tylko jako pobicie, ale ja po analizie poleciłem, by za-
kwalifikować to zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa 
ze szczególnym okrucieństwem. Konsekwencje dla 
tych sprawców, bo również dla matki, która tolerowa-
ła takie zachowania, są nieporównywalnie różne od 
tych, które spotkałyby sprawców, gdybym nie podjął 
interwencji. Takich spraw indywidualnych, w których 
interweniowałem, jeżeli chodzi o przestępstwa pedo-
filskie, jest bardzo, bardzo wiele. Można je odtworzyć 
w wyniku analizy działań Prokuratury Krajowej, 
którą nadzoruję i którą zawsze bardzo uczulam, bo 
jestem wrażliwy na krzywdę dzieci i nie ma dla mnie 
znaczenia, kto jest sprawcą.

Jeżeli chodzi o pytanie pana Zientarskiego 
i komisję kodyfikacyjną, to już do tego się odnio-
słem. No, komisja kodyfikacyjna na czele z panem  
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wtarzać tego, co było w przypadku IPN, o którym też 
bardzo krótko procedowaliśmy? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy nie jest paradoksem to, że na 
czele komisji, która procedowała – a pan tak dużo 
mówi tu o sprawcach czynów niegodnych związa-
nych z wykorzystywaniem nieletnich – stał akurat 
człowiek, który doprowadził do uwolnienia pedofila? 
Myślę, że byłby mało zainteresowany tym, o czym 
pan dzisiaj mówi.

Czy wydłużenie kar, o których tutaj mówimy, tak 
solidne wydłużenie, jest oparte na jakimś kosztorysie 
penitencjarnym? Pytam o to, bowiem to wszystko 
będzie nakładało na społeczeństwo, jak myślę, dosyć 
duże zobowiązania finansowe. No, wydłużanie kar 
czy zaostrzanie…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, Panie Senatorze, pytania już padły…
(Senator Ryszard Bonisławski: Aha, już… Dzię-

kuję.)
Pan w tej chwili już komentuje. Przepraszam bar-

dzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie pana senatora dotyczyło fałszy-

wych oskarżeń, które zdarzają się również w spra-
wach związanych z przestępczością pedofilską. 
Drodzy Państwo, jak świat światem, fałszywe oskar-
żenia, kłamstwa i działania nikczemne, manipulacyj-
ne zdarzały się, zdarzają się od zawsze, w każdym 
obszarze życia. Niestety nie można stwierdzić, choć 
chciałbym, że wolny jest od nich, od wpływu złych 
pokus wymiar sprawiedliwości. Wśród prawników 
wręcz mówi się o tym, że od pewnego czasu, kiedy 
dochodzi do konfliktu małżeńskiego, coraz częściej 
pojawia się jako argument – zwłaszcza przy rozcho-
dzeniu się małżeństw związanym z dużymi emocjami 
dotyczącymi sporu o majątek, o dzieci – argument 
np. pedofilski, który nie zawsze znajduje mocne umo-
cowanie w materiale dowodowym, ale zawsze jest 
taką bronią atomową, która robi piorunujące wrażenie 
i może wpływać na decyzje sądu rozstrzygającego  
np. kwestię obecności dzieci z jedną ze stron postępo-
wania. No, cynizm i niskie pobudki bywają czasami 
inspiracją osób, które posługują się zarzutami, stawia-
ją innym osobom zarzuty popełnienia przestępstw. 
Nie chodzi tu tylko o przestępstwa pedofilskie,  
ale w przypadku przestępstw pedofilskich jest to chy-
ba szczególnie poruszające i krzywdzące dla osób 
fałszywie oskarżonych. Problem polega na tym,  
że często tego rodzaju zdarzenia i zachowania zgła-

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Proszę państwa, jak…)
Może jednak zgrupujemy…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Aha, 

rozumiem.)
Czy chce pan pojedynczo?
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Nie, 

proszę bardzo, jak najbardziej.)
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, nie wiem, czy oglądał pan film 

Sekielskich…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Owszem.)
Oglądał pan. Tam jest pokazany podstawowy pro-

blem, oczywiście w Kościele, z ujawnianiem spraw-
ców i z kryciem sprawców itd. Proszę mi powiedzieć, 
dlaczego pan nie zaproponował zwiększenia wymiaru 
kar i zwiększenia upływu czasu na przedawnienie dla 
tych, którzy kryli sprawców, przenosili ich w inne 
miejsca, na inne parafie itd. To pierwsze moje pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rezultatów działań proku-
ratury. Proszę mi powiedzieć: ile było spraw o pedo-
filię w ostatnim 10-leciu, ile takich spraw dotyczyło 
duchownych i czy jakiś duchowny otrzymał najwyż-
szy wymiar kary przewidywany w kodeksie? Tam jest 
chyba do 15 lat za zgwałcenie, do 12 lat za inne czyn-
ności seksualne. Czy były takie przypadki, w których 
duchowni otrzymali najwyższy wymiar kary?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonisławski. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Obchodzimy tutaj 100-lecie niepodległości 

i w związku z tym mam pewne pytanie. Kiedy od-
zyskaliśmy niepodległość, zaproszono do tworzenia 
kodeksów ludzi będących autorytetami. Nie wiem, 
czy teraz działała jakaś komisja kodeksowa, jacyś spe-
cjaliści. No, nie wiemy. W tak ekspresowym tempie 
przeprowadzono całą tę akcję w Sejmie, że w efekcie 
mamy, o ile dobrze policzyłem, 68 poprawek – 41 jest 
u nas i 27 było w Sejmie. Czy ten krótki czas proce-
dowania w stosunku do 4 lat pańskiej działalności nie 
wydaje się jakimś odstępstwem od tego, o czym pan 
tu mówi, że panu zależało itd.? Czy nie było czasu na 
to, żeby zatrudnić ludzi z autorytetem, aby nie po-
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(minister Z. Ziobro) związanych z przestępstwami pedofilskimi na pewno 
jest związany z fałszywym oskarżaniem. I stąd tu-
taj ogromna rola organów ścigania i biegłych w pro-
wadzeniu rzetelnych postępowań, rola też związana 
tym, aby nie ulegać czasami naciskowi mediów, które 
mają skłonność do tego, aby sprawy jednoznacznie 
rozstrzygać bez wchodzenia w meritum, bez bada-
nia, czy rzeczywiście dane zdarzenie miało miejsce.  
Nie chciałbym być źle zrozumiany, bo nie ulega żad-
nej wątpliwości, że niejednokrotnie dochodziło do ta-
kich zdarzeń, o czym świadczy film braci Sekielskich, 
te czyny pedofilskie naprawdę miały miejsce – one 
nie były ujawnione organom ścigania – i dochodziło 
do realnego pokrzywdzenia dzieci, w tym wypadku 
przez księży. Ale nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści, że jest bardzo duże ryzyko związane z fałszy-
wym oskarżeniem i że ten problem jest problemem, 
z którym boryka się cały wymiar sprawiedliwości. 
A czasami takie oczekiwanie mediów, które nie cze-
kają na zbadanie detaliczne sprawy, które nie kierują 
się zasadą domniemania niewinności, które z góry 
już wiedzą i przesądzają, bynajmniej nie pomaga 
w wyjaśnieniu często bardzo delikatnych i trudnych 
kryminalnie spraw. Nie ma tutaj żadnej recepty  
na tego rodzaju sytuacje. Jedyną odpowiedzią może 
być, podkreślam, skrupulatne prowadzenie postępo-
wania przez doświadczonych śledczych, posiłkowanie 
się doświadczonymi biegłymi i sięganie, na ile to jest 
możliwe, po zobiektywizowany materiał dowodowy 
‒ czasami taki jest, w postaci nagrań czy innych do-
kumentów, np. medycznych, kiedy dochodzi do dra-
stycznego uszkodzenia, okaleczenia dziecka w trakcie 
wykorzystania seksualnego. No to są dowody, które 
nie pozostawiają wątpliwości i pozwalają stawiać 
zarzuty. Jest też jednak przestrzeń niepewności i nie 
zawsze los, jak też rola prokuratora czy sądu jest w ta-
kich sprawach łatwa i prosta, jeśli się weźmie pod 
uwagę też i zobowiązanie, by dochować wszelkich 
gwarancji procesowych potencjalnego podejrzanego, 
włącznie z zasadą domniemania niewinności, o której 
wspomniałem, i wyjaśniać wszelkie niedające się 
wyjaśnić wątpliwości na korzyść oskarżonego. Stąd 
są to często trudne sprawy.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję… 
Jeszcze? Dobrze.)

Filmy… Jeżeli chodzi o krycie sprawców w kon-
tekście filmu braci Sekielskich, to ja jednak chciałbym 
zwrócić państwu uwagę, że ten film ‒ oczywiście 
ważny, wywołujący pewną debatę w obszarze pu-
blicznym ‒ pokazuje zdarzenia, które miały miejsce 
na przestrzeni dziesiątków lat. 3 z tych księży, o ile 
pamiętam, popełniło swoje czyny jeszcze w latach, 
kiedy pan być może siedział w więzieniu, Panie 
Senatorze, mianowicie w latach osiemdziesiątych.  
Nie wiem, czy wtedy pan… Już reżim był łagod-
niejszy, w każdym razie nie taki surowy. Musimy 

szane przez jedną ze stron nie mają na swoje poparcie 
mocnych dowodów – często jest to słowo przeciwko 
słowu. Prokuratura zawsze w takich wypadkach jest 
zobowiązana poszukiwać wszystkich możliwych 
obiektywnych dowodów, co też czyni w każdym po-
stępowaniu, powołać biegłych, którzy muszą doko-
nywać swoich ocen w oparciu o uprawdopodobnione 
rozumowanie, dając wiarę bądź nie dając wiary relacji 
jednej z osób, która taki zarzut stawia. Dam państwu 
przykład takiej znanej mi sprawy. Pewien dorosły 
już homoseksualista oskarżył polityków o zachowa-
nia… o napaść seksualną. Było 2 biegłych psycho-
logów i obaj stanęli na przeciwnych stanowiskach 
co do wiarygodności relacji tegoż ewentualnego po-
krzywdzonego. Ostatecznie prokuratura – to było już 
w okresie rządów Platformy Obywatelskiej – dała 
wiarę temu biegłemu, który podważał wiarygodność 
tegoż rzekomo czy rzeczywiście pokrzywdzonego. 
Nawiasem mówiąc, ten pokrzywdzony to jest ta sama 
osoba, która oskarża ks. Jankowskiego w jednym z…  
On jest pokazany jako ten, który dokumentuje zacho-
wania ks. Jankowskiego – nie chcę w tym momencie 
rozstrzygać, czy w jego wypadku prawdziwe, czy 
nieprawdziwe, to nie moja rola – i wskazuje, że stał 
się ofiarą działań tegoż księdza. W przypadku postę-
powania prowadzonego przez prokuraturę w okresie 
rządów Platformy Obywatelskiej został on uznany za 
niewiarygodnego w opisie zdarzenia przypisującego 
przemoc seksualną działaniom polityków. Nie mogę 
wykluczyć, że to rozstrzygnięcie prokuratury było 
rozstrzygnięciem trafnym i prawdziwym, bo rzeczy-
wiście zdarza się tak, że ktoś, chcąc wymusić jakąś 
korzyść, wymusić pieniądze, wymusić jakieś inne 
korzyści, na które liczy, fałszywie oskarża inną osobę. 
Zwłaszcza w środowisku przestępczym jest to prze-
cież znany sposób na uzyskiwanie jakichś korzyści, 
korzyści procesowych związanych z prowadzonym 
postępowaniem o fałszywe oskarżenia innych osób 
czy też korzyści związanych z jakimiś innymi kal-
kulacjami. Później w trakcie postępowania okazuje 
się, że relacje np. świadków koronnych – ten problem 
został dostrzeżony – często są czystą konfabulacją 
i w rzeczywistości mogą prowadzić do fałszywego 
oskarżenia przypadkowej osoby, choć na pierwszy 
rzut oka wydają się bardzo konkretne, uprawdopo-
dobnione okolicznościami, zdarzeniem. Niestety do-
świadczenie organów ścigania nie tylko polskich, ale 
i na całym świecie, pokazuje, że nierzadko zdarza się, 
iż tego rodzaju denuncjacje nie mają oparcia w fak-
tach, a są wynikiem niskich pobudek, intencji osób, 
które decydują się na takie pomówienia. Dotyczy to 
zwłaszcza ludzi ze środowiska przestępczego.

Odniosę się tu do słów pana senatora. Rzeczywiście 
jakiś procent spraw zgłaszanych do organów ścigania 
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(minister Z. Ziobro) na karę pozbawienia wolności o bardzo niskim wy-
miarze. W okresie rządów Platformy Obywatelskiej, 
w 2012 r., o ile dobrze pamiętam, dopuścił się  
on przestępstwa pedofilskiego, został złapany na gorą-
cym uczynku w hotelu z małoletnim. Co to pokazuje? 
Że gdyby on został odpowiednio surowo ukarany,  
to nie siedziałby w hotelu, tylko siedziałby w więzie-
niu. Czy to byłoby z pożytkiem dla tego dziecka, czy 
nie? Chyba odpowiedź jest…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Prosta.)
…prosta.
Jeżeli chodzi o liczbę spraw wobec duchownych 

i w ogóle o liczbę spraw natury seksualnej, to dokład-
ne dane prześlę, przedstawię, jak było na przestrzeni 
10 lat. Nie dysponuję w tej chwili pełną statystyką. 
Liczba spraw podejmowanych w okresie, od kiedy 
jestem prokuratorem generalnym – odwołuję się  
do swojej pamięci, mówię z głowy – jest większa, 
wyższa niż w latach poprzednich, ale nie jest to ja-
kaś liczba bardzo uderzająca. Mówię o liczbie spraw, 
które są prowadzone. Więcej jest ich prowadzonych, 
ale nie znacząco więcej.

Jeżeli chodzi o ludzi z autorytetem, którzy przy-
gotowali kodeks karny, to, Panie Senatorze…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jeżeli mogę, przy-
pomnę, że ja jeszcze pytałem, Panie Marszałku, o to, 
czy zdarzył się przypadek wyroku o górnej granicy, 
jeżeli chodzi o księży pedofilów.)

Chętnie na to pytanie udzielę odpowiedzi, tylko 
muszę sięgnąć do statystyk. W tej chwili takiej wie-
dzy nie posiadam, więc nie chciałbym wprowadzać 
pana senatora w błąd.

(Marszałek Stanisław Karczewski: To pytanie wy-
kracza poza zakres ustawy. Ale okej, pan minister 
to prześle.)

Jak tylko…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. Pan 

minister przekaże – nawet sobie to napisałem – dane 
o 3 zagadnieniach panu marszałkowi. Bardzo proszę.)

Mogę powiedzieć, że niestety zdarza się bardzo, 
bardzo rzadko, aby sądy w jakichkolwiek sprawach 
wydawały wyroki, które zbliżają się do wysokich 
progów zagrożeń. Dotyczy to wszystkich przestępstw, 
również, co jest oburzające, przestępstw drastycz-
nych, przestępstw związanych z zamachem na oby-
czajność, na wolność seksualną, nawet przestępstw 
związanych ze zgwałceniem ze szczególnym okru-
cieństwem. Dlatego propozycja, którą tu przedkła-
dam, istotnie podwyższa dolne granice zagrożeń,  
bo wokół nich niestety koncentrują się sądy, wydając 
swoje wyroki. Sądy z reguły orzekają kary w dolnych 
granicach. Jest to smutna ocena praktyki polskiego 
sądownictwa. Odpowiedzią na nią jest ta zmiana, 
która zmuszać będzie sądy do tego, aby wyroki były 
z definicji, na samym wstępie, przy wejściu na salę 
znacznie surowsze.

pamiętać, że czasami film pokazuje pewien obraz, 
łamiąc tę perspektywę czasu, ale te zdarzenia mia-
ły miejsce w długim horyzoncie czasowym. Jeszcze 
generał Jaruzelski rządził w Polsce.

Proszę?
(Senator Bogdan Borusewicz: 1 zdarzenie.)
3 zdarzenia, 3 księży. Jestem prokuratorem ge-

neralnym i mam dostęp do akt sprawy. Trzy. Warto 
to powiedzieć. Nie mam w tej chwili nazwisk tych 
księży, ale mogę je panu przesłać i się pan przekona.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale czy pan 
prześle? Bo ja muszę to zapisać.)

Tak jest, tak jest, prześlę. Prześlę nazwiska księ-
ży, którzy popełnili te czyny w latach osiemdziesią-
tych. Jeden z tych księży ‒ chodzi o księdza kapelana 
prezydenta Wałęsy ‒ to już w latach dziewięćdzie-
siątych… Prawda? Zgodnie z kanonami międzyna-
rodowego prawa, cywilizowanego prawa, które nas 
też wiąże, niestety albo stety ‒ są to kanony cywi-
lizacji wypracowane przez ludzkość i kulturę praw-
ną, którą my przecież respektujemy, bo jesteśmy 
jej częścią ‒ prawo karne nie może działać wstecz. 
Czyli gdybyśmy nawet bardzo chcieli, nie jesteśmy 
w stanie wrócić do spraw, które się przedawniły, 
bo nie pozwalają na to zobowiązanie międzynaro-
dowe i polska konstytucja, która, jak wiem, jest dla 
wszystkich państwa ważna. Tak więc postawienie 
prokuraturze zarzutu, że nie prowadzimy spraw, 
które się przedawniły, albo jest wynikiem niewiedzy 
co do tego, że te czyny się przedawniły, albo jest 
jednak bardzo daleko posuniętą demagogią i mani-
pulacją, ponieważ prokurator, wszczynając w takim 
przypadku postępowanie i wiedząc, że sprawa się 
przedawniła, sam narażałby się na zarzuty z art. 231 
kodeksu karnego.

A w sprawach, które się nie przedawniły, rzecz 
jasna, takie postępowanie może i powinno być pro-
wadzone. Ja powołałem zespół do analizy spraw 
związanych z tym filmem. Chyba 2 z tych spraw  
‒ nie chcę w tej chwili przesądzać, bo nie mam przy 
sobie raportu ‒ a na pewno niektóre z tych spraw 
są przedmiotem oceny prawnokarnej, bo mogą być 
jeszcze oceniane, bo chyba nie uległy przedawnieniu. 
Jedna na pewno ‒ to mogę w tej chwili powiedzieć. 
Ale szczegóły prześlę, jeśli pan marszałek pozwo-
li, panu senatorowi, żeby pan miał pełną wiedzę 
z dokumentów prokuratorskich. Wszystko można 
precyzyjnie ustalić ‒ które sprawy się przedawni-
ły, a które nie i można podjąć postępowanie. Wiem,  
że jest tam 1 przypadek, który zresztą pokazuje słusz-
ność tego, co tutaj proponujemy, czyli zaostrzenia 
polityki karnej. Jest tam ksiądz skazany w okresie, 
kiedy byłem prokuratorem generalnym i ministrem 
sprawiedliwości, za przestępstwo pedofilskie, niestety 
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(minister Z. Ziobro) ło się, że ta sama osoba była 2-krotnie skazana na 
karę dożywocia? Czy to się w ogóle zdarza, czy ta-
kie przypadki nie miały miejsca? Pytam, bo tam jest 
zapis, że osoby, które były 2-krotnie skazane na karę 
dożywocia, nie będą mogły ubiegać się o warunkowe 
przedterminowe zwolnienie. Czy to dotyczy takiego 
samego rodzaju przestępstw, czy ta kara może doty-
czyć różnych przestępstw?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobrze, dzię-
kuję…)

I ostatnie pytanie, o złagodzenie i o system dozoru 
elektronicznego. Czy kwestia przerwy w odbywaniu 
kary i tzw. opaski dotyczy tylko tych, którzy mają wy-
roki do 1 roku i 6 miesięcy, czy również osób skazy-
wanych innymi wyrokami? Chodzi mi o tych, którzy 
w trakcie przerwy będą mogli przebywać z tą opaską 
w cywilnym świecie, że tak powiem. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Mam takie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. 

Dla mnie uzasadnieniem np. zaostrzania kar, bardzo 
ważnym uzasadnieniem, był wzrost przestępczości. 
Chciałabym zapytać, czy przez ostatnie lata, kiedy 
jest pan ministrem sprawiedliwości, mamy do czy-
nienia z tym, że wzrasta przestępczość, czy też może 
ona maleje. Może nawet nie przez te lata, a przez 
więcej lat.

Drugie pytanie dotyczy filmu braci Sekielskich.  
Ja też go oglądałam. Chciałabym zapytać, czy po tym 
filmie prokuratura podjęła działania, które miałyby 
zapobiec ewentualnym – ja nie mówię, że coś takie-
go było, więc ewentualnym – matactwom polegają-
cym na niszczeniu dokumentów czy czymś takim?  
Czy państwo zastosowali takie działania? Bo przecież, 
jak wiemy, w przypadku kobieciny, która, nie wiem, 
z tęczą… Wtedy państwo wkroczyli o 6.00 rano…

(Marszałek Stanisław Karczewski: O 7.00)
(Głos z sali: O 7.00.)
O 7.00, tak. Dziękuję, zapomniałam. (Wesołość 

na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator… 

Dziękuję bardzo, bo już teraz… Jeszcze?)
Tak.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jeszcze jedno?)
Dokończę, tak, tak. Chciałabym zapytać, bo to 

mnie nurtuje… W tym filmie była taka scena, w któ-
rej odbiera się przysięgę, że osoba nie ujawni…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Pani Se- 
nator, przepraszam…)

Ale to jest ważne.

W Stanach Zjednoczonych jest jeszcze większe 
zawężanie, możliwość decyzji sądu jest jeszcze bar-
dziej ograniczana. Sądy mają znacznie mniejszą 
możliwość balansu w ramach zagrożeń karnych  
za określone przestępstwo. Czasami są one wprost, 
jednoznacznie określone. Na takie rozwiązanie pol-
ska konstytucja, zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego, zdecydowanie nie pozwala.

Jeżeli chodzi o ludzi z autorytetem, którzy tworzy-
liby kodeks karny, to mogę powiedzieć w ten sposób. 
Kodeks karny z 1997 r. tworzyli na pewno ludzie, 
którym formalnie nikt autorytetu nie może odmówić, 
profesorowie polskich uczelni z panem prof. Zollem 
na czele. Nie zmienia to jednak faktu, że nie ustrze-
gli się oni bardzo licznych błędów merytorycznych, 
które były wytykane po wprowadzeniu w życie tego 
kodeksu. A to, że wskazywanie błędów to nie był 
wynik tylko i wyłącznie nadmiernej wyobraźni kry-
tykujących i niechęci wobec autorów, potwierdza fakt, 
że na przestrzeni lat kodeks karny wielokrotnie był 
nowelizowany właśnie z powodu uzasadnienia błę-
dów i niedociągnięć, które zostały wychwycone przez 
praktykę, przez sądy i prokuratorów, bo przestępcom 
udawało się uciec od odpowiedzialności dzięki sła-
bości prawa i lukom, jakie w prawie karnym zostały 
zostawione. I zostawili je, wydawać by się mogło, 
wybitni przedstawiciele nauki, znawcy prawa karnego 
w Polsce z panem prof. Zollem na czele.

Ten kodeks był nie tylko łagodny, liberalny i w tym 
sensie wadliwy, jeżeli chodzi o reakcję w zakresie 
walki z najbrutalniejszą przestępczością, ale też pełen 
błędów merytorycznych, luk i wad, o czym świadczą 
liczne nowelizacje, które zostały przeprowadzone. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chciałabym zapytać o sprawę, 

o której nie mówimy, chociaż debatujmy od kilku 
godzin, mianowicie o zaostrzenie kar w stosunku 
do nieletnich, którzy będą sądzeni jak pełnoletni. 
Czy jest planowany jakiś system szczególnego re-
socjalizowania ich lub jakiejś terapii? Oczywiście 
mówimy o tych nieletnich, którzy popełnią najcięższe 
przestępstwa. Czy ich również będzie dotyczyć zapis 
o maksymalnej karze, czyli 30 latach, i dożywociu? 
To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie również dotyczy ciężkich przestępstw. 
Czy pan minister może powiedzieć, ile razy zdarzy-
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(senator B. Zdrojewska) Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:

Jasne, dziękuję bardzo.
Pani senator Zając pytała, czy nieletni są ostrzej 

traktowani. Generalnie niewiele zmieniamy, jeżeli 
chodzi o przestępczość nieletnich. Wprowadzamy 
jednak zmianę związaną z tym, że nieletni, którzy 
już odpowiadali na zasadach określonych w kodeksie 
karnym i po 15 latach po raz kolejny dopuszczą się 
jednego z czynów wymienionych w art. 10 §2 kodeksu 
karnego, czyli tych najpoważniejszych przestępstw, 
które są umieszczone w katalogu… No, takie zacho-
wanie pokazuje, że wcześniej stosowane środki wy-
chowawcze zawiodły i nie ma sensu – odwołujemy się 
tu do pewnego doświadczenia życiowego – ponownie 
sięgać po narzędzia resocjalizacyjno-wychowawcze, 
które spaliły na panewce, można powiedzieć, które 
okazały się w tym wypadku niewydolne i nieefek-
tywne. Dlatego tylko w takich wypadkach proponu-
jemy zmianę – zresztą warunkując ją dodatkowymi 
przesłankami – która powoduje, że nieletni będzie 
odpowiadał na zasadach ogólnych określonych w ko-
deksie karnym, jednak pozostawiamy przepis, który 
mówi, że takich nieletnich należy traktować łagod-
niej, czyli orzeka się w stosunku do nich karę nie 
wyższą niż 2/3 zagrożenia za dane przestępstwo. Tego 
rodzaju elementy, również resocjalizacyjne, jako prze-
słanka wymiaru kary są tam na pierwszym miejscu 
i jest to inaczej ujęte, jeżeli chodzi o dyrektywy wy-
miaru kary, niż w przypadku przestępców dorosłych.  
To punkt pierwszy.

Jeżeli chodzi o sprawcę skazanego po raz drugi 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności, o to, 
czy takie sprawy miały miejsce, to nie odpowiem 
w tej chwili pani senator, czy takie sprawy miały 
miejsce. Ale mogę panią zapewnić, że miały miejsce 
sytuacje, że sprawcy skazani za zabójstwo wychodzili 
na wolność i po raz kolejny mordowali. I takich spraw 
jest wiele. Takie sprawy pokazują właśnie błędną 
politykę karną w stosunku do zdemoralizowanych 
sprawców, morderców, którzy wykazywali niepo-
prawność swojego zachowania i dużą szansę powrotu 
na drogę przestępstwa, również tego przestępstwa 
agresywnego, brutalnego, skierowanego przeciwko 
życiu i zdrowiu. I takich spraw nie brakuje.

Tak więc to rozwiązanie, które tutaj propono-
waliśmy, zakładało pewną sytuację drastyczną,  
że sprawca skazany na karę dożywotniego pozba-
wienia wolności, która zgodnie z polskim prawem 
musi być stosowana jako względniejsze… W okresie 
jej obowiązywania, gdy sprawca został skazany, ma 
możliwość starać się o warunkowe przedterminowe 
zwolnienie po 25 latach pozbawienia wolności. Gdyby 
dopuścił się przestępstwa, zbrodni zabójstwa, to wów-
czas sąd miałby związane ręce i musiałby orzec karę 

(Marszałek Stanisław Karczewski: To naprawdę 
nie dotyczy ani tej ustawy, ani, przepraszam, pana 
ministra. Dziękuję bardzo…)

Ja tylko dokończę, przepraszam, tylko dokończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No dobrze, 

niech pani dokończy, ale… Panie Ministrze, nie musi 
pan odpowiadać na temat przysięgi.)

Dobrze. Tam była taka sytuacja…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, bo nie 

rozmawiamy o filmie. Możemy się spotkać później 
i porozmawiać o filmie, ale to nie jest miejsce, w któ-
rym powinniśmy o nim rozmawiać.)

Ja rozumiem, ale tam była sytuacja, która wy-
glądała wprost na próbę ukrycia przestępstwa. Czy 
w takim przypadku zastosowano jakieś działania?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pana senatora Zientarskiego nie ma. Jak przyjdzie, 

to zada pytanie.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Wracam do pytania, które pan, powiedziałbym, 

nieelegancko zbył, a to pytanie brzmiało: jak pan 
wymierzy skuteczność kar już orzeczonych i tych, 
które niewątpliwie będą orzekane w większej skali 
i w związku z jakby większym potencjałem więzien-
nym, skoro na dzisiaj wiadomo, że w dużym okręgu 
więziennym na 6 tysięcy 100 więźniów 2 tysiące 157 
się nie zgłosiło… Mówię o kategoriach więźniów, 
o których pan mówił z troską i słusznie: od VAT-
owców aż po zbrodniarzy, zabójców. Więcej, ci więź-
niowie ukrywają się, popełniają dalsze przestępstwa. 
Proszę coś powiedzieć na ten temat.

Moje drugie pytanie, Panie Marszałku, dotyczy 
stanowczej, wiarygodnej odpowiedzi w związku ze 
sprawą, którą poruszyła i rozwinęła pani senator 
Zając. Czy system dozoru, którego sprawa również 
jest podniesiona w tej ustawie, a co do którego wszy-
scy jesteśmy zgodni i prosimy o więcej, przejęty od 
firmy prywatnej, już działa? Jeśli działa, to dlaczego 
sądy w Bydgoszczy orzekające w sprawach alimenta-
cyjnych, co do których słusznie podjął pan inicjatywę, 
orzekły dokładnie 0 wyroków nakazujących SDE 
wobec osób uchylających się od alimentów?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Już.
Panie Ministrze, proszę.
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(minister Z. Ziobro) (Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, nie 
pytałam o pedofilską, tylko ogólnie.)

Dobrze, rozumiem, ale odpowiadam o przestęp-
czości pedofilskiej, bo tej materii w pierwszej ko-
lejności dotyczy to przedłożenie i dyskusja, która  
się toczy.

Otóż, jeżeli chodzi o przestępczość pedofilską, 
to na pewno widoczny jest wzrost wykrywalności 
tego rodzaju zdarzeń, co przekłada się statystycznie 
na liczby wskazujące na wzrost tego rodzaju prze-
stępczości. Tylko pamiętajmy o tym, że statystyki 
policyjne nie oddają realnego poziomu przestęp-
czości, bo one oddają realny poziom spraw, które  
są znane i zostały zarejestrowane w organach ściga-
nia. A o tym, jaki jest realny poziom przestępczości, 
dużo więcej mówią, lepiej informują badania wikty-
mizacyjne, czyli badania ofiar przestępstw. Takie ba-
dania w swoim czasie były prowadzone na dużą skalę 
przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ostatnio 
takie badania nie były przeprowadzane. Właśnie 
z tych badań wiemy, że w Polsce wtedy, kiedy były 
one prowadzone, ponad 80% spraw przestępstw 
zgwałcenia – tu chodziło o przestępstwa seksualne 
na szkodę kobiet – w ogóle nie trafiało do wiedzy or-
ganów ścigania, czyli kobiety anonimowo pytane, czy 
padły ofiarą np. gwałtu, potwierdzały takie zdarzenie,  
ale jednocześnie informowały, że nie chciały trafić 
z tym na Policję czy do prokuratury, uzasadniając 
to niejednokrotnie brakiem wiary w to, że kara, jaka 
zostanie wymierzona sprawcy, będzie karą adekwat-
ną, sprawiedliwą, będzie dawała im poczucie spra-
wiedliwości i poczucie bezpieczeństwa. I słusznie 
tak uważały, dlatego że w ogromnej części sprawy 
dotyczące tego rodzaju przestępstw kończyły się 
wyrokami w zawieszeniu. Tak więc jeżeli chodzi 
o taką realną fotografię stanu przestępczości w Polsce,  
to będzie można o niej mówić w wymiarze nauko-
wym wtedy i tylko wtedy, gdy po raz kolejny zostaną 
przeprowadzone na dużą skalę, na odpowiednio dużej 
próbie badania wiktymizacyjne.

Dzisiaj, gdy popatrzymy na statystyki policyjne, 
można mówić o spadku przestępczości, konsekwent-
nie postępującym w większości obszarów działalności 
przestępczej. Ale proszę pamiętać o tym, że tego ro-
dzaju wnioski mają też związek z sytuacją demogra-
ficzną, bowiem aktywność przestępcza, jeżeli chodzi 
o popełnianie ciężkich przestępstw, jest największa 
w przypadku młodszych roczników, młodszych prze-
stępców, sprawców, z wiekiem aktywność sprawców 
wielu przestępstw maleje. Dzisiaj następują zmiany 
struktury demograficznej w Polsce, już nie mówiąc 
o tym, że niemało też członków zorganizowanych 
grup przestępczych, groźnych sprawców wyemigro-
wało i popełnia przestępstwa nie tylko na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na terenie in-
nych krajów Unii Europejskiej.

dożywotniego pozbawienia wolności, ale zrezygno-
waliśmy z takiego rozwiązania w związku z dyskusją, 
która się przetoczyła, i zaproponowaliśmy jedynie 
fakultatywną możliwość orzekania kary bezwzględ-
nego dożywotniego pozbawienia wolności.

Jeżeli chodzi o monitoring elektroniczny, czyli 
te bransolety elektroniczne, które wprowadziliśmy, 
to mogę powiedzieć z całą satysfakcją, że kiedy 
w 2000 r. byłem doradcą świętej pamięci pana pre-
zydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, wspólnie z pa-
nem drem Kochanowskim rozpoczęliśmy w ogóle 
debatę na temat tego monitoringu elektronicznego, 
odwołując się do doświadczeń brytyjskich, z który-
mi zapoznał się wówczas dr Kochanowski, i od tego 
wszystko się zaczęło. Dzisiaj ten system działa coraz 
lepiej. Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości…  
Na skutek nieudanych zmian kodeksów karnych 
wprowadzonych przez Platformę Obywatelską w cią-
gu miesiąca zaledwie 4 osoby były skazywane na karę 
właśnie w tych rygorach monitoringu elektroniczne-
go, czyli obrączek elektronicznych. Dzisiaj to wyglą-
da zupełnie inaczej, bo to jest kilkaset takich skazań. 
Chcemy to rozszerzyć, nie tylko poszerzając katalog 
osób skazanych tak, żeby to były osoby skazane nie 
tylko na karę do roku, ale również na karę do 1,5 roku 
pozbawienia wolności za te drobniejsze przestępstwa, 
ale też wprowadzając – o co pani senator pyta – moż-
liwość stosowania tego środka w przypadku osób, 
które wychodzą na przerwę w odbywaniu kary. Będą 
one pozostawały pod monitoringiem elektronicznym, 
tak aby można było śledzić ich poczynania, to, gdzie 
się udają, co robią.

Ta nowelizacja, którą państwu przedłożyliśmy, 
zawiera katalog spraw, w przypadku których wpro-
wadzamy obligatoryjny katalog przypadków, gdy 
ten środek karny musi być orzeczony – to dotyczy 
choćby tych brutalnych przestępstw pedofilskich  
– oraz gdy jest możliwość fakultatywnego orzeka-
nia, w określonych sytuacjach, tego środka karnego. 
Jesteśmy przekonani, że to jest bardzo dobre roz-
wiązanie. Ono świetnie się sprawdza. Ten system 
się rozwija. Jesteśmy zadowoleni z aktualnego stanu 
wywiązywania się Służby Więziennej z obowiązków 
związanych z monitorowaniem całego tego procesu. 
Zdecydowaliśmy się przejąć tutaj obowiązki na rzecz 
instytucji państwowych, czyli właśnie na rzecz Służby 
Więziennej, od firmy prywatnej, która tym się zajmo-
wała. Uważamy, że jest to z korzyścią dla systemu.

Jeżeli chodzi o film braci…
(Głos z sali: Wzrost…)
Pani senator pytała o wzrost przestępczości. 

W Polsce, jeżeli chodzi akurat o przestępczość pe-
dofilską, to można dyskutować, czy następuje wzrost. 
Na pewno można…
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(minister Z. Ziobro) Jeszcze sprawa przysięgi. No, to dotyczy aktualnej 
sytuacji. To była zarejestrowana na taśmie… była 
odebrana taka przysięga, że ofiara po wyjściu z po-
koju nikomu nie opowie o tym, co się stało. Była taka 
scena w tym filmie. Czy mógłby pan do tego jakoś się 
odnieść? No, to przecież dotyczy aktualnej sytuacji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeżeli pan chce, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Tego rodzaju przysięgi czy pewnego rodzaju pre-

sja wywierana na osoby nie mają żadnego znaczenia 
prawnego, w takim rozumieniu, aby w skuteczny spo-
sób skłonić takie osoby do niezawiadamiania organów 
ścigania albo nieskładania zeznań. To zaś, czy tego 
rodzaju zdarzenie ma znaczenie prawnokarne, zale-
ży od tego, czy sam czyn, którego to dotyczy, może 
po upublicznieniu rodzić konsekwencje wyłącznie 
w obszarze moralno-etycznej oceny człowieka, który 
dopuścił się przestępstwa, czy też może powodować 
uruchomienie organów ścigania i całej machiny wy-
miaru sprawiedliwości. To są 2 różne sytuacje. Jeżeli 
sprawa się przedawniła, to zobowiązywanie jakąś 
przysięgą czy innymi formami presji do zatajenia tego 
rodzaju postępowania z punktu widzenia prawa nie-
stety jest obojętne. To dlatego, że prawo karne w ta-
kim wypadku nie może reagować co do czynów, które 
się przedawniły. Staram się o tym bardzo wyraźnie 
mówić. Jeżeli zaś sprawa się nie przedawniła, to oczy-
wiście taka sprawa może być badana, i powinna być 
badana, pod kątem próby wywarcia wpływu na bieg 
postępowania i na mataczenie sprawy. Na pytanie, 
do jakich wniosków doszedł zespół prokuratorów, 
o który pani pytała, pani senator dostanie odpowiedź 
na piśmie, więc proszę się uzbroić w cierpliwość.  
Ja w tej chwili nie mam tego raportu i nie dysponowa-
łem go, bo nie zakładaliśmy, że będziemy tu dysku-
tować o konkretnych postępowaniach, o działaniach 
prokuratorskich, tylko o kodyfikacji kodeksu karnego.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora dotyczące 
kar orzeczonych, to jeszcze raz… Pan powiedział, 
że sprawcy się nie zgłaszają. Sprawcy nie zgłaszają 
się z różnych powodów. Niektóre z tych powodów  
są usprawiedliwione, są związane z leczeniem się,  
są przypadki związane ze zgodą sądu na zawieszenie 
odbycia kary. Są więc różne przyczyny niezgłaszania 
się. Oczywiście są też jednak takie przypadki, w któ-
rych sprawca lekceważy obowiązek prawny, który na 
nim ciąży. Wobec takich sytuacji polskie państwo 
jest zobowiązane podejmować działania i podejmuje 
działania, o ile mi wiadomo, w ostatnich latach sku-
teczniej niż to miało miejsce w latach minionych. Tak 

Nie zmienia to faktu, że gdy dochodzi do poważ-
nego przestępstwa, to powinno być ono sprawiedli-
wie karane. Nie zmienia to faktu, że jeżeli mamy  
do czynienia choćby z jednym pedofilem, to powinien 
on być skutecznie izolowany. Nie zmienia to faktu,  
że skoro nawet w pewnych kategoriach doszło do spad-
ku przestępczości, to powinniśmy spowodować, aby 
ten spadek był jeszcze większy, bo zasada jest taka,  
że jeżeli bandyta, zwłaszcza taki z nawyknienia, który 
popełnia przestępstwa, siedzi w więzieniu, to wte-
dy liczba przestępstw, które zostałyby odnotowane,  
nie zafunkcjonuje w obszarze statystycznym Policji, 
ale też – co ważne – osoby nie staną się pokrzywdzo-
nymi w wyniku jego aktywności przestępczej. To jest 
wielki plus skutecznej i surowej polityki karnej.

Film braci Sekielskich, jeżeli chodzi o matacze-
nie… Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to – 
już o tym mówiłem – że większość z tych zdarzeń, 
w każdym razie znaczna część tych zdarzeń opisa-
nych w filmie braci Sekielskich dotyczy czynów, które 
się przedawniły i które nie są i nie mogą być przed-
miotem pracy prokuratury. Brakuje tej informacji, 
ponieważ część środowisk politycznych wytwarza 
fałszywy obraz, wskazujący, jakoby prokuratura nie 
chciała ścigać sprawców zdarzeń, które miały miejsce 
choćby 40 lat temu. Prokuratura nie może ścigać. 
Gdyby ścigała, to konkretni prokuratorzy narażali-
by się na odpowiedzialność karną. Takie są reguły 
gry, zapisane nie tylko w polskiej konstytucji, ale 
też w naszych zobowiązaniach międzynarodowych. 
Prawo nie działa wstecz. Jeżeli sprawa się przedaw-
niła, nie możemy tego cofnąć. Jednak w pozostałych 
sprawach, tych, które się nie przedawniły, o ile mi 
wiadomo, toczą się postępowania. Niezależnie od 
tego powołałem w Prokuraturze Krajowej zespół, 
który dokładnie analizował każdy z tych przypadków. 
Obiecałem już panu senatorowi Borusewiczowi prze-
słać informacje o efektach pracy tego zespołu, więc 
pani senator może się z tym zapoznać. To, jeśli chodzi 
o działania organów ścigania, które były możliwe 
do podjęcia i zostały jeszcze podjęte na podstawie 
wspomnianego materiału filmowego.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję. 
Przepraszam bardzo, jeśli można Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Ale tylko doprecyzować, następne pytanie w na-
stępnej kolejności.

Senator Barbara Zdrojewska:

Tylko doprecyzować, tak.
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(minister Z. Ziobro) Ale chciałbym wierzyć, że to nie jest związane z tym, 
o czym pan mówi, Panie Senatorze, z tego rodzaju 
niską motywacją i niskimi pobudkami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Zientarski.
(Senator Jan Rulewski: Ja muszę… Mam pyta-

nie…)
Panie Senatorze, proszę się zapisać do pytania  

– wtedy będzie pan miał głos.
Pan senator Zientarski…

Senator Jan Rulewski:
No, to nie pytanie, ale… To wniosek do pana mi-

nistra, żeby pan minister przekazał na piśmie infor-
mację o funkcjonowaniu SDE w Polsce w 2018 r.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan minister przyjmuje to zobowiązanie?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Tak jest, tak jest. Mogę powiedzieć tylko ogólnie, 

że ten system funkcjonuje o niebo lepiej, niż to było 
w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. Bo, tak 
jak wspomniałem…

(Senator Piotr Zientarski: O, to wiemy, to wie-
my…)

(Wesołość na sali)
(Senator Waldemar Kraska: Wiedzą.)
…kiedy my przyszliśmy, to co miesiąc…
(Senator Piotr Zientarski: Wiemy, wiemy.)
Szanowni Państwo… Wiecie państwo?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę…)
Cieszę się, że wiecie.
(Wesołość na sali)
Autokrytycyzm jest zawsze pożądany i trzeba go 

przyjąć z szacunkiem i z uznaniem.
Fakty są takie, że kiedy przyszedłem, to, jak mó-

wiłem, miesięcznie były orzekane 4 sprawy, a dzisiaj 
to się zmieniło w sposób radykalny.

(Głos z sali: No to super.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Zientarski.
Ale zanim zada pan pytanie, Panie Senatorze…
(Senator Piotr Zientarski: Tak. Dziękuję bardzo, 

Panie…)
…pozwolę sobie sformułować apel do wszystkich 

państwa. Pan minister odpowiada już chyba 2 godziny 

więc pod tym względem sytuacja się poprawia, a nie 
pogarsza. Tak że mam dobrą informację dla państwa.

Jeżeli chodzi o system dozoru elektronicznego, 
to tu już pani senator o to pytała, odpowiadałem, nie 
chcę się powtarzać. Będzie działał nie tylko w obsza-
rze spraw do roku, ale też, jeśli państwo uchwalicie 
tę ustawę, do półtora roku. Dzięki tej zmianie, nad 
którą tu dzisiaj pracujemy, będzie można stosować 
ten system także do sprawców, którzy wychodzą na 
przerwy. To jest bardzo ważne – aby groźni prze-
stępcy wychodzący na przerwę, np. celem leczenia, 
odbycia operacji, byli pod ciągłym oglądem elektro-
nicznym. Ten system będzie tu pełnił swoją funkcję 
znacznie lepiej.

Jeżeli chodzi o alimenty w okręgu bydgoskim, jak 
rozumiem pana senatora, to trudno mi się odnieść 
w tej chwili do orzecznictwa tamtejszych sądów, ale 
może być tak… Proszę pamiętać o tym…

(Senator Jan Rulewski: No, właśnie takie…)
Sprawdzę to, jeśli pan pozwoli.
Proszę pamiętać, że sędziowie są niezawiśli. 

Często mi się zarzuca, że wywieram zbyt daleko 
idący wpływ na sądy. W tym zakresie organizujemy 
szkolenia, dyskusje z sędziami i staramy się przeko-
nywać ich co do potrzeby stosowania tego rodzaju 
środków wobec sprawców, do których nie zachodzą 
żadne przesłanki, by system obrączek elektronicznych 
miał być nieefektywny. Przecież właśnie sprawcy 
przestępstw alimentacyjnych – jeżeli zostali za nie 
skazani, jeżeli tacy są, jeżeli tacy siedzą – są abso-
lutnie pierwszą kategorią, która powinna być obję-
ta tego rodzaju systemem. Mam wiedzę, że różnie  
to wygląda w różnych sądach, to prawda. Nie wiem, 
jak jest w okręgu, o którym pan mówi. Jeśli tak jest, 
jak pan mówi – zastrzegam, bo tej wiedzy nie mam 
– to niestety niezbyt dobrze to świadczy o tych sę-
dziach. Prokurator…

(Senator Jan Rulewski: Zero, zero dozoru.)
Rozumiem. Prokurator nie może zmusić sędziego 

do określonego rozstrzygnięcia. My dajemy sądom 
możliwość.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, może 
pan udzielić…)

Nie możemy zmusić…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Sena- 

torze, nie ma pan głosu.)
Nie możemy zmusić sędziego do zastosowania 

środków… Co więcej, czasami mamy powody nawet 
sądzić, że niektóre zachowania w niektórych sądach 
– ale nie chcę tego uogólniać – wynikają z niskich 
pobudek i złej woli. Kontestowanie zmian, które  
są aktualnie wprowadzane w sądownictwie, i tego 
rodzaju strajk włoski, obstrukcja w różnych obsza-
rach działań sądownictwa ma miejsce, zdarza się. 
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(wicemarszałek M. Seweryński) A więc ja proszę, żeby pan nie zabierał głosu.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to…)
Panie Senatorze, proszę nie komentować. Proszę 

trzymać się formuły regulaminowej.
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
Zadał pan pytanie – będzie odpowiedź. I wtedy 

będzie wszystko gładko szło.
Następny jest pan senator Rybicki, który też czeka 

na szansę zadania pytania.
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Zwięźle.)
…mam nadzieję, że się przesłyszałem, słysząc 

z pana ust takie oto sformułowanie: niestety jesteśmy 
związani cywilizowanym prawem. Coś takiego pan 
sformułował w swojej wypowiedzi.

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Nie, 
„stety – niestety”, tak powiedziałem. „Stety”…)

Powiedział pan minister „niestety”, tak.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:  

To było „stety – niestety”. I proszę to traktować jako 
wypowiedź retoryczną. Bo z jednej strony chciałoby 
się ścigać pedofilów…)

Za chwilę pan minister odpowie, ale tak to za-
brzmiało…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Tak, 
tak.)

…i tak jest pewnie w protokole.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy Prokura- 

tura Generalna sprosta zadaniu, jakim jest walka 
z szeroko pojętą pedofilią, wobec projektu powoła-
nia specjalnej komisji państwowej, która miałaby się 
zająć tą problematyką. Zresztą poparł to prezes Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński – powiedział, 
że poprze taki projekt. Czy nie uważa pan minister, 
że to jest swoiste wotum nieufności wobec instytucji 
państwa, w szczególności prokuratury, która oto nie 
radzi sobie z tą problematyką, skoro musi ją wyręczyć 
w tym zakresie specjalna komisja? Jaka jest pana 
opinia o planach powołania tej komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I ostatnie pytanie w tej serii – też zwięźle proszę 

je zadać – do pana należy, Panie Senatorze Jackowski. 
Proszę.

(Senator Piotr Zientarski: O, o! Właśnie!)

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam do pana ministra 2 pytania.

z kawałkiem. Jeżeli chcemy, żeby miał jeszcze siłę na 
odpowiedzi, to proszę zadawać pytania maksymalnie 
treściwe – wtedy będzie więcej czasu na odpowiedzi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, chcą-

cym nie dzieje się krzywda.)
Zobaczymy.
Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Ja, Panie Marszałku, ponawiam pytanie. I na moje 

pytanie można odpowiedzieć w minutę. A pan mi-
nister odpowiada przeciętnie przez 15 minut i nie 
odpowiada na pytanie. Stąd…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zadać 
pytanie.)

I dlatego ponawiam pytanie. Jeśli nie uzyskam 
odpowiedzi, to już kolejnego na pewno nie zadam.

Panie Ministrze, znam przyczynę, dla której pan, 
jako były student prof. Zolla, nie darzy go atencją. 
I rozumiem…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale to nie jest 
sprawa tej ustawy.)

(Senator Alicja Zając: No ale bez przesady!)
…i rozumiem… Ale skończę pytanie. I rozumiem 

powszechny – powszechny, podkreślam, nie tylko 
pański – kompleks wiedzy magistra w stosunku do 
wiedzy swojego profesora. To jest normalne.

(Wesołość na sali)
To tak jest… Ja też mam takie… Ja też mam ta-

kie… Ale pytałem…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, to 

jest jednak nadużycie regulaminu. Tak nie można.)
…dlaczego pan, Panie Ministrze, nie powo-

łał komisji kodyfikacyjnej. Nie przejął pan komisji 
prof. Zolla, poprzedniej, ale i nie powołał swojej 
własnej – a przecież ma pan takie uprawnienie, bo 
komisja kodyfikacyjna działa przy ministrze sprawie-
dliwości. Dlaczego więc nie powołał pan komisji ko-
dyfikacyjnej do stworzenia prawa karnego? A jeśli… 
No bo pan nie powołał. Pytam: dlaczego? I pytam: ja-
kie autorytety prawa karnego opiniowały ten projekt?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie następne będzie…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja 

jednak tutaj ponawiam… To jest obrażanie pana mi-
nistra, tak nie można.)

Panie Senatorze, pan senator Zientarski skorygo-
wał swoje pytanie, ale nie skorygował tego…

(Senator Piotr Zientarski: Mam prawo… Nie, 
nie…)
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(senator J.M. Jackowski) Mówimy dzisiaj o pedofilii. Przecież w kodek-
sie karnym uchwalonym w 1997 r. doprowadzenie 
właśnie małoletniego do obcowania płciowego, jak 
w pewnym momencie uznała doktryna, nie było ka-
ralne, bo jeżeli małoletni sam chciał wejść w tego 
rodzaju relację, to traktowano to na gruncie ujęcia 
prawnokarnego tego przepisu jako czyn niekaral-
ny, czyli wskazywano to jako wadę tego przepisu. 
I dlatego dokonano w 2004 r. koniecznej noweliza-
cji merytorycznej przepisu dotyczącego przestępstw 
pedofilii, tak aby można było ścigać wreszcie w sy-
tuacjach, w których dzieci bez aktywności osoby 
dorosłej zostają… No, np. zdemoralizowana osoba 
nieletnia podejmuje inicjatywę, niejako podejmuje 
tę rolę osoba już pełnoletnia… Chodziło o to, żeby 
takie sytuacje były również karane. To była jedna 
z luk merytorycznych tego kodeksu, które wyszły 
w trakcie, to było właśnie dzieło pana prof. Zolla.

Takich błędów, jeżeli chodzi o korupcję, prze-
stępczość gospodarczą, złagodzenie odpowiedzial-
ności karnej, było więcej. Zresztą to było takie ujęcie 
przestępstw związanych z przestępczością zorgani-
zowaną, że de facto grupy przestępcze uciekały od 
odpowiedzialności karnej, i to w momencie, kiedy 
był przecież największy wybuch przestępczości zor-
ganizowanej w Polsce, kiedy wybuchały samochody 
i bomby w Warszawie, kiedy ludzie byli zastraszani. 
W mieście nie rządzili policjanci, tylko rządzili ban-
dyci, no i wtedy wprowadzono w kodeksie karnym 
rozwiązania, które były prezentem dla bandytów, któ-
re gwarantowały im bezkarność, bo trzeba było udo-
wodnić, że jest związek, który ma na celu popełnienie 
przestępstwa, wielu przestępstw, co czasami jest dużo 
trudniejsze, zwłaszcza jeżeli jest to przestępstwo cią-
głe. To był błąd, który został skorygowany później 
przez tych samych ludzi z komisji kodyfikacyjnej 
z prof. Zollem na czele. Uzmysłowiła im praktyka, 
że popełnili błąd merytoryczny, a to był błąd kom-
promitujący. Nie mówię już o tym, że złagodzono 
w kilkudziesięciu przypadkach sankcje karne, i to za 
te najcięższe przestępstwa właśnie, łącznie ze zgwał-
ceniami, pedofilią, korupcją w szczególności, zorgani-
zowaną przestępczością. To się w głowie nie mieści, 
co oni zrobili. Tak, oni, ci ludzie, co to zaproponowali, 
nie są dla mnie jakimś środowiskiem, które przyjmuję 
jako tych, których chciałbym słuchać i realizować ich 
koncepcje teoretyczne w prawie karnym.

Mogę pana i państwa zapewnić, że bardzo cenię 
za to głos praktyków. I rzeczywiście zmiany, nad 
którymi pracuję, są w dużej mierze pokłosiem mo-
ich spotkań z sędziami, prokuratorami, adwokata-
mi. Tysiące godzin, które odbyliśmy na dyskusjach, 
doprowadziły nas właśnie do tego projektu, który 
został przygotowany. A w prawie karnym, tak jak 
w każdej nauce, są różne środowiska, które dzielą się, 
jeśli chodzi o zapatrywania doktrynalne. Tu jest pan 

Pierwsze. W 2013 r. w oświadczeniu prosiłem 
o wykaz pokazujący, ile osób jest prawomocnie ska-
zanych za przestępstwa pedofilskie z rozbiciem na 
zawody. Taką odpowiedź otrzymałem. Z niej wyni-
kało, że w gronie ponad 1 tysiąca 400 osób skazanych 
prawomocnie 1 osoba była osobą duchowną. Czy w tej 
chwili jest w resorcie jakaś aktualna statystyka, która 
by to uwzględniała? Jeżeli nie, tobym prosił o odpo-
wiedź na piśmie.

Drugie pytanie. Proszę powiedzieć… Bo mnie 
zaszokowała informacja, że średnia orzekanych kar 
za czyny pedofilskie wynosi 2 lata, z czego 54% pra-
womocnych wyroków zostało wydanych w zawiesze-
niu. Co w ocenie resortu sprawiedliwości złożyło się 
na tego rodzaju orzecznictwo sądów powszechnych 
w zakresie tej odrażającej przestępczości? Dziękuję.

(Senator Alicja Zając: Mówił to już minister  
dzisiaj.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Więc tak… Co do systemu dozoru elektronicz-

nego, to nie będę się powtarzał. Chciałbym państwa 
zapewnić, że działa znakomicie, i mam z tego wielką 
satysfakcję, bo byłem jednym z inicjatorów, obok 
świętej pamięci pana dra Kochanowskiego, wpro-
wadzenia do polskiego systemu tego rozwiązania.

Jeżeli chodzi o autorytety, to pan senator wyszedł 
wtedy, kiedy odpowiadałem, i chyba nie słyszał. Pan 
prof. Zoll akurat nie był moim profesorem, chodziłem 
na wykłady do innego profesora, zdawałem egzamin 
u innego profesora – dostałem zresztą plus 4 z prawa 
karnego. A co do kompetencji legislacyjnych pana 
prof. Zolla, to najlepiej po owocach go poznacie. 
Niech pan przestudiuje w takim razie liczbę zmian 
i poprawek, które trzeba było wprowadzić do pro-
jektu, którego autorem był prof. Zoll ze swoją ko-
misją. Tam są przecież dziesiątki nowelizacji, które  
nie wynikają bynajmniej z implementacji prawa eu-
ropejskiego czy też z potrzeb związanych z dosto-
sowaniem się do naszych zobowiązań międzynaro-
dowych. Te nowelizacje wynikają ze stwierdzonych 
w praktyce błędów, braków, niedociągnięć natury 
merytorycznej i legislacyjnej. Były one związane 
z tym, że np. korupcja w wielu obszarach przestała 
być ścigana. Czy pan o tym wie? Nie to, że była 
dużo łagodniej ścigana niż w kodeksie z 1969 r.,  
ale w ogóle przestała być ścigana. Gwałty były dużo 
łagodniej traktowane.
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(minister Z. Ziobro) postępowań, bo, tak jak państwu senatorom powiedzia-
łem, w czasie, kiedy jestem prokuratorem generalnym, 
jest więcej prowadzonych spraw, a więc prokurator 
radzi sobie lepiej – jeśli w ten sposób wnioskować, tj. 
po ilości spraw – z tego rodzaju przestępczością, niż to 
było wcześniej, w okresie państwa rządów, Platformy 
Obywatelskiej. A więc ja z nadzieją przyjmuję powoła-
nie komisji – o ile ona oczywiście nie będzie komisją, 
która miałaby służyć wyłącznie politycznym celom.

Ale kiedy słuchałem w Sejmie wypowiedzi poli-
tyków Platformy Obywatelskiej, to słyszałem język, 
którym czasami dałoby się przebić teksty Jerzego 
Urbana w okresie jego największej zapalczywości 
i walki z Kościołem. To próba przeniesienia wszyst-
kich tych odrażających zdarzeń, które na pewno miały 
miejsce, na wszystkich bez wyjątku księży, na tysiące 
księży, których chce się pomówić…

(Senator Kazimierz Kleina: Nikt tak nie poma-
wia…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To w dysku-
sji, w dyskusji…)

…i ubrać w odpowiedzialność za te haniebne zda-
rzenia, które też się zdarzały. One wymagają suro-
wego karania, zdecydowanego działania – i dlatego 
to właśnie my, a nie wy, wprowadziliśmy do pol-
skiego kodeksu karnego obowiązek nałożony też na 
księży, też na hierarchię, by zawiadamiano organa 
ścigania o takich zdarzeniach. Gdzie byliście pań-
stwo – zwracam się do państwa senatorów Platformy 
Obywatelskiej – wtedy, kiedy były doniesienia o roz-
maitych nieprawidłowościach, a wy mieliście okazję 
zmienić prawo, nakładając prawny oblig informowa-
nia o tego rodzaju zdarzeniach? Coście zrobili w tej 
sprawie? Dlaczego nie uchwaliliście tych zmian? My 
właśnie uchwaliliśmy takie rozwiązania…

(Senator Kazimierz Kleina: A wy coście zrobili…)
…i wprowadziliśmy obowiązek również dla strony 

kościelnej, by informowała o zdarzeniach związanych 
z przestępstwem pedofilskim. Wy tego nie zrobiliście! 
Wy macie usta pełne frazesów…

(Wesołość na sali)
…ale czyny rozchodzą się ze słowami! O nas 

świadczą czyny, o was – słowa. I niech wyborcy to 
oceniają.

(Głosy z sali: O, o! To o to chodzi…)
Jeśli chodzi o walkę z przestępczością, to wy 

bardzo troszczycie się o tych wszystkich zbirów, że 
biedni będą siedzieć w więzieniach. A ja uważam, 
że to dobrze, że będą siedzieć w więzieniach ci pe-
dofile, gwałciciele, porywacze, obcinacze palców… 
Ja uważam, że ich miejsce jest w więzieniach! A wy 
się łapiecie za głowy – mam nadzieję, że kamera to 
pokazuje – bo oto biedni, do więzienia trafią! Prawda?

(Poruszenie na sali)
No więc właśnie nie tylko powiedzieliście, ale też 

uchwalaliście takie prawo…

prof. Mącior, jak wspominałem, prof. Tyszkiewicz, 
był świętej pamięci dr Kochanowski, jest teraz nowe 
pokolenie karnistów, które wyraża punkt widzenia 
odmienny od tego, jaki był i jest nadal artykułowa-
ny przez środowisko szkoły krakowskiej z panem 
prof. Zollem na czele.

Zaraz, czy były jeszcze jakieś… Czy były jeszcze 
jakieś...

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie odpowiedział mi 
pan na pytanie, z kim pan konsultował ten projekt. To 
proste pytanie, więc…)

Powiedziałem, Panie Senatorze, że konsultowałem 
to z praktykami. Dla mnie głos praktyków jest waż-
niejszy niż głos teoretyków. Teoria, przedstawiciele 
teorii, tak jest, też to opiniowali, bo zamawialiśmy 
u nich opinie. Ja bardzo szanuję opinie przedstawicieli 
teorii, ale właśnie jako recenzentów, a nie jako twór-
ców. I na tym polega zmiana, jeżeli chodzi o sposób 
procedowania nad prawem. Pierwszą rolę, pierwsze 
skrzypce odgrywają u mnie praktycy, czyli ludzie, 
którzy zjedli zęby na błędach…

(Senator Piotr Zientarski: Ale jest też mnóstwo 
profesorów praktyków.)

…i którzy widzieli, jak to prawo działa w prak-
tyce, widzieli krzywdę ludzi pokrzywdzonych przez 
przestępców, gdy ci przestępcy uciekali od odpowie-
dzialności, a ludzie skrzywdzeni czuli się skrzywdze-
ni ponownie. I dlatego głos praktyków jest dla mnie 
cenniejszy. Bo nawet najwybitniejszy teoretyk nie 
jest w stanie wyobrazić sobie sytuacji, jakie niesie 
życie. I dlatego głos praktyki jest, z mojego punktu 
widzenia, ważniejszy. Niemniej jednak przedstawi-
cieli teorii też słuchałem, ale dopiero wtedy, gdy za-
mówiłem u nich ich recenzje, opinie. Nie dawałem im 
wiodącej roli, tak jak to było w przypadku Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. I wyszliśmy na 
tym – jestem o tym przekonany – dobrze. To rozwią-
zanie będzie lepsze, będzie mniej nowelizacji, zmian, 
błędów merytorycznych, niż to było w okresie czy 
w związku z dziełem pana prof. Zolla.

Były jeszcze kolejne pytania. Mianowicie chodziło 
o walkę prokuratury z pedofilią w praktyce, w zde-
rzeniu z działaniem komisji. Nie wiem, jaka będzie 
ta komisja, ale podejrzewam, że rola komisji będzie 
jednak inna niż prokuratury. Mamy doświadczenie 
z komisjami śledczymi, wiemy, że te role się nie wy-
kluczają, a czasami mogą się uzupełniać, więc jeżeli 
to będzie komisja, która będzie wykonywała pewną 
pracę poznawczą, dowodową, będzie wskazywała na 
pewne zjawiska, ale też na konkretne fakty, to wiedza 
zdobyta przez tę komisję może być z pożytkiem wy-
korzystywana przez prokuraturę. Nie wykluczam też 
tego, że także komisja będzie wykorzystywała wiedzę 
zdobytą przez prokuraturę w ramach prowadzonych 
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(minister Z. Ziobro) więc proponowałbym, żeby pan senator się wycofał. 
Będziemy dalej pytać, obniżymy temperaturę…

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, szanując bardziej naukę niż do-

świadczenie, wycofuję ten wniosek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, naprawdę możemy zrobić to 

wszystko pięknie i możemy merytorycznie i w sposób 
bardzo pouczający dla wszystkich… Ale trzymajmy 
się roli regulaminowej.

Czy pan minister skończył odpowiedzi w tej serii?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Jeszcze pan senator pytał o pedofilów, jeżeli chodzi 

o rozbicie na zawody.
Panie Senatorze, dzisiejsze rozwiązania prawne 

niestety nie pozwalają w sposób precyzyjny ustalić 
zawodu wykonywanego przez sprawcę w momencie 
czynu. Omawiana tu nowelizacja jest niejako od-
powiedzią na pana pytanie. Mianowicie po wejściu 
tych przepisów w życie system klasyfikacji sprawców 
będzie wymagał precyzyjnego przypisania zawodu 
sprawcy w momencie popełniania przez niego czy-
nu. Bo znaczenie ma nie tyle to, jaki sprawca ma 
zawód po 20 latach od zdarzenia, tylko jaki miał za-
wód w chwili czynu. I ustalenie tego będzie możli-
we dzięki tej nowelizacji, nad którą właśnie dzisiaj 
debatujemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Borowski. Proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku, mam takie krótkie pytanka. 
Pierwsze jest takie: kiedy ta nowelizacja, którą 

właśnie omawiamy, była gotowa – oczywiście z pań-
skiego punktu widzenia, z punktu widzenia mini-
sterstwa – do wysłania do Sejmu? Bo słyszałem, że 
podobno już w styczniu była gotowa, może w lutym. 
Gdyby pan zechciał powiedzieć, kiedy ona była go-
towa…

Drugie pytanie jest następujące. Mówił pan chyba 
o art. 240 kodeksu karnego z 2017 r. Zdaje się, że ten 
artykuł zobowiązuje osoby, które powzięły informa-
cję o czynach pedofilskich, do informowania o tym 
organów ścigania, jeśli się nie mylę, bo… Nie jest pan 
pewien, czy to jest ten artykuł, tak?

(Głosy z sali: Co powiedzieliśmy? Co?)
…prawo, które służyło tym bandytom, pedofilom 

i groźnym przestępcom.
(Senator Piotr Zientarski: Ale kto coś takiego po-

wiedział?)
(Senator Robert Mamątow: Wy.)
(Senator Grażyna Sztark: O, tableteczka, table-

teczka…)
Szkoła prof. Zolla właśnie jest źródłem takiego 

pomysłu legislacyjnego, który w latach dziewięćdzie-
siątych doprowadził do złagodzenia kar!

(Poruszenie na sali)
Największa przestępczość – najłagodniejsze 

uchwalone prawo!
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, chy-

ba trzeba 5 minut przerwy…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, apeluję do państwa senatorów…)
Szkoła prawa karnego prof. Zolla…
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Apeluję do pana ministra o obniżenie temperatury 

wystąpień. Bo będę musiał głośno krzyczeć przez 
mikrofon, wtedy ja będę górą. A nie chciałbym.

Proszę państwa…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Tak?
(Głos z sali: 5 minut przerwy…)
Jaki pan ma wniosek?
(Senator Bogdan Borusewicz: Formalny.)

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, chciałbym zgłosić wniosek for-
malny. W związku z tym, że mamy tutaj – w mojej 
ocenie oczywiście – festiwal kampanii wyborczej, 
chciałbym poprosić o ogłoszenie 15 minut przerwy, 
żebyśmy wrócili do meritum. Szczególnie w wypo-
wiedziach pana ministra. Prosiłbym, żeby się zasta-
nowić przez tych 15 minut.

Pytanie i odpowiedź na pytanie. Bo my znamy te 
wszystkie „wyście nic nie robili, a ja”…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pan wchodzi w dyskusję.)

Proszę o 15 minut przerwy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan złożył wniosek. Ja poddam wniosek pod gło-
sowanie. Ale proszę zwrócić uwagę, że w ten spo-
sób będziemy przedłużać całe to wystąpienie. Tak 
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(senator M. Borowski) gu kilku godzin się z tym rozprawił. O Senacie nie 
mówię, bo my tu mamy inne uregulowania, chociaż 
oczywiście nagłe zwoływanie posiedzenia Senatu 
też musi budzić zdziwienie, ale to zostawiam, to nie 
jest pytanie do pana. Tak więc mam takie 3 pytania. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To proszę, Panie Ministrze. Były 3 pytania.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Kiedy nowelizacja była gotowa? Nowelizacja goto-

wa do dalszych prac legislacyjnych w obszarze pracy 
rządu była gotowa… precyzyjnie dat w tej chwili 
nie podam, ale dobre kilka miesięcy wcześniej, nim 
doszło do przedłożenia sejmowego, które jest dzisiaj 
przedmiotem prac Wysokiej Izby, ta nowelizacja jest 
bowiem procedowana od blisko 2 lat. Efektem tej pra-
cy jest spójna zmiana w kodeksie karnym, obejmująca 
szeroki wachlarz przepisów części ogólnej i części 
szczególnej kodeksu. Ale nim ona przybrała tego ro-
dzaju kształt, była przedmiotem licznych konsultacji 
z rozmaitymi środowiskami poza rządem, włącznie 
z Sądem Najwyższym, Krajową Radą Sądownictwa, 
przedstawicielami zawodów prawniczych, adwoka-
tury, radcami prawnymi, a także z przedstawiciela-
mi innych organizacji zainteresowanych udziałem 
w procesie legislacyjnym, które miały dostęp do treści 
przedłożonej Wysokiej Izbie. Po tych konsultacjach 
resort uwzględnił niektóre uwagi, które zostały zgło-
szone. Zresztą też, o ile sobie przypominam, rzecznik 
praw obywatelskich… Jednym słowem, wiele pod-
miotów uczestniczyło w pracach nad tą noweliza-
cją i zajmowało w tej sprawie stanowisko. Niektóre 
z tych uwag zostały przez nas uwzględnione. Znalazło  
to swój wyraz w zmianach treści projektu, który osta-
tecznie trafił do Sejmu przed 2 tygodniami.

Co do trybu postępowania, Panie Marszałku,  
to pan jako były marszałek Sejmu powinien to wie-
dzieć chyba lepiej ode mnie, że jest też specjalny 
tryb, który daje marszałkowi Sejmu możliwość po-
prowadzenia projektu inną drogą niż ta, do której 
pan się odwoływał. O ile pamiętam, jest to art. 87 
ust. 2 Regulaminu Sejmu, który sprawia, że właściwy 
tryb pracy nad tym przedłożeniem został dochowany 
i regulamin nie został złamany. No, myślę, że od kogo 
jak od kogo, ale od byłego marszałka Sejmu można 
takiej wiedzy oczekiwać.

Jeżeli chodzi o art. 240 kodeksu karnego, który 
– jeszcze raz powtórzę – nie został wprowadzony 
w 2014 r. w sensie stworzenia zobowiązania prawnego 
do denucjacji o fakcie przestępstwa pedofilskiego, ale 
taka powinność prawnie została nałożona na każdego 

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Nie, 
to jest tylko nowelizacja tego artykułu.)

Nowelizacja.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Nowelizacja, która miała miejsce już za naszych 
czasów.)

Tak, ja oczywiście… Wszystko miało miejsce za 
waszych czasów, to już wiem. Ale…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 
Może…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jeszcze niech 
pan senator skończy.)

…mnie chodzi o to, czy ja dobrze go przytaczam. 
Czy to o to chodzi?

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 
Znaczy źle w tym sensie, że artykuł, który pan przyta-
czał, ten, który zobowiązał prawnie do informowania 
o tego rodzaju czynach i pochodził z 2014 r… Otóż 
tak nie jest, ten przepis nie zobowiązywał do infor-
mowania…)

Ja rozumiem, ale ten przepis z 2017 r…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Dopiero od 2017 r. zobowiązuje…)
Tak, oczywiście.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Do- 

piero od tego momentu.)
I teraz w związku z tym mam pytanie: czy ta nowa 

treść zobowiązuje osoby do informowania o tego typu 
przypadkach, które miały miejsce przed tą datą, czy 
tylko o tych, które miały miejsce po tej dacie? A jeżeli 
przed tą datą, to czy jest jakaś granica przedawnienia, 
czy też jej nie ma? To jest pytanie drugie.

I pytanie trzecie. Panie Ministrze, pan przecież 
jest posłem, i to wieloletnim posłem, prawnikiem, 
zasiada pan w komisjach prawniczych, zna pan re-
gulamin Sejmu i jest pan upoważniony przez Radę 
Ministrów do prezentowania tego projektu. Tak więc 
z całą pewnością nadawał pan pewien tryb pracy nad 
tym projektem. Moje pytanie jest takie: dlaczego 
pan dopuścił do tego, żeby praca nad tym projektem 
w Sejmie odbyła się ze złamaniem prawa, czyli ze 
złamaniem regulaminu? Jako że – i pan doskonale 
o tym wie – nad kodeksami pracuje się w określony 
sposób. Nad zmianami w kodeksie…

(Rozmowy na sali)
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:  

Ja słucham. Proszę bardzo.)
Ja poczekam.
Nad zmianami w kodeksach pracuje się mia-

nowicie w ten sposób, że do pierwszego czytania 
musi upłynąć 14 dni od momentu dostarczenia dru-
ku i do drugiego czytania również przechodzi się  
po 14 dniach po pierwszym czytaniu. Te wszystkie 
zasady zostały złamane. Sejm, jak wiadomo, w cią-



83
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(minister Z. Ziobro) mogą dokonać kolejnej zbrodni nawet na terenie za-
kładu karnego.

Czy pan się wreszcie zastanowił, co z pomyłka-
mi sądowymi, które się zdarzają? Ostatnio mieliśmy  
do czynienia z taką pomyłką sądową dotyczącą pana 
Komendy. On przesiedział 18 lat, bo przecież jako 
młody człowiek tam trafił. I teraz właśnie odniosę 
się do tej polityki resocjalizacyjnej, bo on jako młody 
człowiek został przez policję bardzo złamany. I to 
nie jest na pewno jedyny przypadek. Jak pan sądzi?  
On nie jest jedynym przypadkiem, ale on wyszedł  
po 18 latach. Czy pan sobie wyobraża, że człowiek 
po takich doświadczeniach… Pan wie, co z takimi 
ludźmi się robi w więzieniu. Prawda? Pan wie, na 
pewno pan wie. Ci ludzie są gwałceni, pozbawiani 
godności itd., itd. Jeżeli to dotyczy sprawcy, to pół 
biedy, ale to jest ofiara. Czy pan się zastanowił przy 
wprowadzaniu tej absolutnej dożywotniej kary po-
zbawienia wolności, że takie przypadki mogą być?

Ponadto, Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już jest 

trzecie pytanie czy czwarte, Pani Senator?)
(Głos z sali: Piąte, zdaje się.)
Trzecie pytanie dotyczy… To już tylko przypo-

mnę w tym pytaniu, że zapis o osobach pełniących 
funkcje publiczne został rozszerzony o osoby, które 
sprawują funkcje publiczne w spółdzielni i organiza-
cji krajowej. Co to znaczy? Jakie to są krajowe stowa-
rzyszenia? No, już tutaj była mowa o stowarzyszeniu 
krajowym miłośników kanarków. I czy w spółdzielni, 
która liczy 3 osoby, albo w spółdzielni socjalnej, która 
zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, też są osoby 
pełniące takie funkcje? Czy będzie je obejmował ten 
artykuł? Czy te osoby będą podlegały ocenie jako 
osoby pełniące funkcję publiczną? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Były 3 pytania, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Marszałku, tutaj było trochę więcej pytań 

niż 3…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, może 

się uda…)
…więc jeśli mam odpowiedzieć na wszystkie,  

to trochę więcej będzie tych odpowiedzi.
Pospieszne zmiany legislacyjne? Nie podzielam 

pani opinii. Ta praca nad legislacją, o czym już z mó-
wiłem, trwała ponad 1,5 roku, ok. 2 lat. To nie jest 
w związku z tym praca nadmiernie rychliwa, jest to 
praca przemyślana, która była poddawana gruntow-
nej ocenie przez różne środowiska, także krytycz-
ne wobec tych zmian. W związku z tym nie widzę  

obywatela dopiero za sprawą projektu, który przed-
łożył ten rząd w 2017 r., to w tej sprawie toczy się 
spór w doktrynie i nauce prawa, również w szkole 
krakowskiej. Są przedstawiciele tej szkoły, do któ-
rej tak chętnie odwołuje się pan senator, przedsta-
wiciele praktyki, którzy toczą spór i wyrażają inną 
opinię co do tego, czy obowiązek obejmuje również 
zdarzenia przeszłe, ale nieobjęte przedawnieniem, 
czy też obejmuje tylko te zdarzenia, które nastąpiły 
po wprowadzeniu w życie tego przepisu. Większość 
przedstawicieli doktryny, nauki prawa i orzecznictwa, 
którzy do tej pory zabierali głos w tym sporze praw-
nym, jaki się wytworzył na gruncie tego przepisu, stoi 
na stanowisku, że ten obowiązek nie może dotyczyć 
zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w ży-
cie tego przepisu, tylko ten przepis musi obejmować 
wszystkie wydarzenia i czyny, które następują po jego 
wprowadzeniu w życie. Niemniej pewnie ten spór 
ostatecznie zostanie rozstrzygnięty już na gruncie 
Sądu Najwyższego, który, jak sądzę, w odpowiednio 
wielkim, dużym składzie będzie musiał dać wyraz 
swojemu stanowisku. A takie stanowisko zwykle jest 
szanowane i powszechnie uznawane przez naukę pra-
wa i przez praktyków.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chciałabym zadać 3 pytania, ale 

też bym chciała uzyskać odpowiedzi. 
Pierwsze pytanie dotyczy właśnie tych pośpiesz-

nych zmian legislacyjnych. Bo uzasadnienie było 
takie, że to dotyczy walki z pedofilią, ale na 363 ar-
tykuły w kodeksie karnym 105 zostało zmienionych. 
Proszę mi powiedzieć, ile tych zmienionych artyku-
łów dotyczy czynów pedofilnych.

Druga rzecz. Ja jednak w duchu wypowiedzi 
pani senator Zając, a również dużej dyskusji, która 
się w dniu wczorajszym przetoczyła na posiedzeniu 
naszej komisji… Dotyczy to art. 3 tej konwencji Rady 
Europy, chodzi o dożywotnie pozbawienie wolności. 
Tam jest absolutny zakaz i ja do tego również chcia-
łabym się przychylić. Chciałabym znać uzasadnienie 
pana jako człowieka Kościoła, jak pan sam się określa, 
jakim prawem my możemy pozbawić ludzi nadziei. 
To po pierwsze. Po drugie – wczoraj była również 
mowa o tym, pani mecenas mocno to akcentowa-
ła – ludzie pozbawieni jakiejkolwiek nadziei mogą 
dokonać czynów… Skoro wiedzą, że do końca życia 
będą przebywali w więzieniu, to w związku z tym 
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(minister Z. Ziobro) Wprowadzamy zresztą nie tylko kary, ale i środki 
karne, które wcześniej nie były stosowane, a które 
zobowiązują sądy do tego, aby wprowadzać np. zakaz 
kontaktowania się z dziećmi, z osobami pokrzyw-
dzonymi, zakaz przebywania w określonym miejscu. 
I sąd musi orzec taki zakaz. Dzięki decyzji państwa, 
ufam, bo chcecie chronić dzieci, będzie musiał to 
robić zawsze, gdy wniosek złoży dziecko bądź jego 
pełnomocnik.

Ten kodeks oczywiście w warstwie związanej 
z częścią ogólną kodeksu karnego wprowadza roz-
maite zmiany w zakresie dyrektywy wymiaru kary, 
biorąc pod uwagę przede wszystkim interes pokrzyw-
dzonych, a nie sprawców, kładąc nacisk na izolacyjną 
funkcję kary w przypadku groźnych przestępców 
i odstraszanie, które jest przedmiotem tej filozofii 
kodeksu karnego, który państwu przedkładamy. A to 
dlatego, że uważamy – jeszcze raz to podkreślam – że 
groźnych przestępców należy, jeśli to jest możliwe, 
odstraszać, izolować, oddawać im to, na co zasłużyli, 
bo takie jest oczekiwanie osób pokrzywdzonych i to 
jest gwarancja tego, że osoby pokrzywdzone przez 
pedofilów będą mogły czuć się bezpieczniej. Z całą 
pewnością te zmiany temu służą.

Jeżeli chodzi o… Człowiek Kościoła. Wie pani, 
Kościół w definicji to jest zbiorowość wszystkich 
ludzi wierzących, więc w tym sensie jestem czło-
wiekiem Kościoła. Jako osoba wierząca składam się 
na tę zbiorowość i w tym sensie jestem oczywiście 
zainteresowany, aby Kościół, również w sensie insty-
tucjonalnym, eliminował w sposób skuteczny ludzi, 
co do których jest podejrzenie, że mogli dopuścić 
się czynów nagannych, a zwłaszcza czynów, które 
mogły mieć charakter przestępstw pedofilskich. I po 
to, aby zmobilizować do takich działań wszystkich 
obywateli, bez wyjątków, również hierarchię kościel-
ną, wprowadziliśmy jako właśnie ta dobra zmiana, 
którą pani wiąże z Kościołem, oblig, zobowiązanie, 
które wiąże też hierarchię kościelną do tego, aby takie 
doniesienia składać.

(Senator Grażyna Sztark: Ja pytam, dlaczego pan 
pozbawia ludzi…)

Ale na pewno sprzeciwiam się tego rodzaju fał-
szywym uogólnieniom i fałszywej trosce o dobro 
Kościoła, którymi podszyte są często wypowiedzi 
polityków Platformy, które tak naprawdę starają się 
przenieść wszystkie te haniebne czyny – z całą pew-
nością każdy z nich z osobna wymaga najwyższego 
potępienia – na wszystkich, bez wyjątku, przedsta-
wicieli hierarchii czy strony kościelnej. Jest to oczy-
wiście manipulacja, kłamstwo…

(Senator Grażyna Sztark: Ale ja tego nie mówiłam.)
To się przebija, taka właśnie próba manipulacji…
(Senator Grażyna Sztark: Ja pytałam, dlaczego 

pan pozbawia nadziei…)
…z licznych wypowiedzi polityków Platformy…

tu żadnych dysfunkcji i nadmiernego pośpiechu. 
Owszem, był moment pewnego przyspieszenia, je-
żeli chodzi o Sejm, ale moje doświadczenie pra-
cy w Sejmie, w parlamencie, o czym była tutaj 
mowa, jest takie, że niekoniecznie chęć wniesienia 
takiego merytorycznego wkładu bierze górę nad 
wolą wygrywania sporów politycznych i zbijania 
politycznych interesów. W związku z tym Sejm 
sam w sobie, niestety, parlament, coraz bardziej 
to widać, niekoniecznie jest miejscem rzetelnej, 
merytorycznej debaty nad jakimikolwiek poważ-
nymi projektami, a zwłaszcza nad takimi, które 
budzą zainteresowanie społeczne i dzielą poli-
tycznie. Dlatego nie pokładam nadmiernej nadziei 
w tym, że gdyby prace nad tym przedłożeniem 
w Sejmie trwały dłużej, to wniosłyby cokolwiek 
więcej dobrego do tego przedłożenia, a mogłoby  
to nawet spowodować jeszcze jakieś dodatkowe wąt-
pliwości, fałszywie stawiane pytania.

My bierzemy odpowiedzialność za ten projekt. 
Jesteśmy konsekwentni w realizacji pewnej wizji 
polityki karnej. Chcemy twardo walczyć z groźną 
przestępczością, w tym pedofilią. Opozycji się to nie 
podoba. Ma prawo wyartykułować tu swoje stano-
wisko. Nie podzielamy go. Głosy rozstrzygną. Senat 
będzie dzisiaj, jak rozumiem, decydował.

Ile czynów dotyczy przestępstw pedofilskich 
z tych, które tutaj objęte są… Ja wymieniałem szereg 
tych czynów. Nie będę w tej chwili z linijką i miarką…

(Senator Grażyna Sztark: Jakie artykuły w ko-
deksie karnym?)

…odliczał, ile konkretnie zapisów dotyczy wy-
łącznie przestępstw pedofilskich. Oczywiście to nie 
jest dominująca większość, tak jak być może sugero-
wała pani senator, że chciałbym…

(Senator Grażyna Sztark: Ja nic nie sugerowałam.)
…stwarzać takie wrażenie. Nie, tak oczywiście 

nie jest. Ten kodeks, o czym mówimy od początku, 
dotyczy bardzo szerokiej materii, związanej z brutal-
ną, ciężką przestępczością przeciwko życiu, wolno-
ści, zdrowiu, mieniu, przestępczości zorganizowanej, 
mafijnej, i uważamy, że jako ta zmiana komplekso-
wa, której bardzo istotnym elementem jest uderzenie 
w przestępczość pedofilską, w przestępczość prze-
ciwko dzieciom, jest spójny, jest konsekwentny i wart 
uchwalenia.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące czynów pedo-
filskich, to są to bardzo daleko idące zmiany, któ-
re radykalnie zaostrzają prawo karne, jeżeli chodzi 
o przestępców pedofilów. Na pewno nie ucieszą się, 
gdy państwo uchwalicie te zmiany, wyjdziecie ponad 
polityczne spory i zagłosujecie za tym rozwiązaniem. 
Będzie to zła wiadomość dla pedofilów, a dobra dla 
ich ofiar, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
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(minister Z. Ziobro) (Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 

dajmy szansę odpowiedzieć.)
Co do Komendy, to muszę pani powiedzieć,  

że zgodę na prowadzenie postępowania, które 
miałoby ustalić, czy pan Komenda dopuścił się 
tego strasznego przestępstwa, jakie mu zarzucono  
i za które go prawomocnie skazano, podjąłem osobi-
ście wspólnie z panem prokuratorem Święczkowskim. 
Kierownictwo prokuratury miało wcześniej infor-
mację o wątpliwościach i nie podejmowało takiej 
decyzji. A więc z punktu widzenia pana Komendy 
to była dobra zmiana w prokuraturze, że zgodzili-
śmy się… Ustawa o prokuraturze jest hierarchiczna, 
wcześniej też taka była. I prokuratorom, którzy chcie-
li wcześniej się zająć sprawą pana Komendy, ode-
brano możliwość prowadzenia tego postępowania. 
W tej sprawie toczy się zresztą z mojego polecenia 
śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, które 
ma na celu wyjaśnić te okoliczności. Jednak fakt, 
że pan Komenda został niesprawiedliwie potrak-
towany, nie zmienia faktu, że niezależnie od tego, 
czy byłby niesprawiedliwie skazany na karę roku 
pozbawienia wolności, na karę kilkudziesięciu lat 
pozbawienia wolności czy karę dożywotniego pozba-
wienia wolności, to za każdym razem byłby to wy-
rok niesprawiedliwy, wynikający z niefrasobliwości 
ludzkiej, wymagający wyjaśnień i z całą pewnością 
potępienia. A więc tutaj państwo się zrehabilitowało 
za sprawą prokuratury, którą nadzoruję. Cieszę się, 
że mogłem odegrać pozytywną rolę w tym zakresie. 
I mam nadzieję, że takich błędów będzie coraz mniej, 
bo staramy się czynić wszystko, aby prokuratorzy 
i sędziowie byli dużo lepiej merytorycznie przygo-
towani, wyszkoleni w zakresie prowadzenia tego 
rodzaju skomplikowanych spraw. Dbamy o to, aby 
mieli dostęp do coraz lepszych środków pozyskania 
wiedzy kryminalnej, włącznie z badaniami genetycz-
nymi. To m.in. dzięki tym nowym środkom udało się 
zakwestionować poprzednie orzeczenie. Tak że dużo 
wysiłku w to wkładamy. Dobra praca i dobra zmiana 
jest widoczna dziś w prokuraturze.

(Senator Grażyna Sztark: Pan Komenda miał moż-
liwość…)

(Senator Piotr Zientarski: O 30 lat więcej byłby…)
(Senator Grażyna Sztark: O 30 lat…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan minister skończył, tak?
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Tak.)
Pan senator Komarnicki zadaje teraz pytanie.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, oszczędzajmy wszyscy głos, pan 

minister też, bo temperatura jest tu wysoka, a głosu 
musi panu wystarczyć na długo.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, czas na polemikę będzie w dyskusji.)
Proszę posłuchać wystąpienia z Sejmu – jest nagra-

ne – szefa klubu parlamentarnego, pana Neumanna. 
Myślę że Jerzy Urban by go nie przebił sposobem 
argumentacji, ale…

(Rozmowy na sali)
To jest wasza partia, jesteście tutaj jak jedna ro-

dzina, więc… No, chyba że się odcinacie od swoich 
kolegów z Sejmu.

(Senator Grażyna Sztark: Pytam, co z tą konwencją.)
Jeżeli chodzi o konwencję i interpretację prawa 

międzynarodowego, to już to tutaj przedstawiłem. 
Przed sądem w Strasburgu toczy się… Przeszła de-
bata, było orzeczenie, które wskazywało na niedo-
puszczalność tego rodzaju rozstrzygnięć. Mamy całe, 
można powiedzieć, rozumowanie prawne, przygoto-
waną argumentację przemawiającą za tym, że tego 
rodzaju kara z punktu widzenia innych zobowiązań 
międzynarodowych oraz praw, które są gwaranto-
wane obywatelom, jest nie tylko uzasadniona, ale 
konieczna, żeby skutecznie móc realizować rolę pań-
stwa w zakresie ochrony przed najgroźniejszymi, naj-
bardziej zdemoralizowanymi przestępcami, zwłasz-
cza jeżeli stanowią oni zagrożenie dla dzieci. Gdyby 
przyjąć pani rozumowanie, to ośrodek w Gostyninie 
też należałoby zlikwidować, a pani senator mogłaby 
wystąpić w szlachetnej roli i misji i dawać szansę 
panu Trynkiewiczowi, występować z wnioskiem 
o ułaskawienie…

(Poruszenie na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Jaka znowu misja?)
Ma pani szansę. Ja na pewno będę przeciw. Na 

pewno będę przeciw.
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Co pan opowiada?)
Trynkiewicz niech siedzi, nigdy nie wyjdzie. 

Pani uważa, że jestem niehumanitarny? Proszę bar-
dzo. Dziękuję za taki humanizm i za wypuszczanie 
Trynkiewiczów. Niech siedzą i nie krzywdzą dzieci. 
Jesteśmy po dwóch stronach frontu. Ja jestem po tej 
stronie, pani po drugiej. I niech tak zostanie.

(Senator Grażyna Sztark: Czyli pana Komendę 
trzeba by było trzymać dożywotnio? Dożywotnio 
trzeba by było go trzymać? Tak?)

Tak, niech Trynkiewicz siedzi do końca życia, 
jestem za tym. A pani niech nad nim łzy wylewa.

(Poruszenie na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Komendę trzeba byłoby 

trzymać dożywotnio?)
Współczuję naprawdę takiego myślenia…
(Senator Grażyna Sztark: Komendę trzymać do-

żywotnio…)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 3 krótkie pytania.
Pierwsze. Została dokonana w Sejmie – a teraz 

mamy to w Senacie – nowelizacja kodeksu. Czy to…
(Rozmowy na sali)
Kodeksu, chodzi o kodeks karny. To jest pierwsze 

pytanie.
Drugie pytanie dotyczy pedofilii. Dlaczego w sy-

tuacji, gdy pan zwiększa zagrożenie w różnych czę-
ściach tego kodeksu, także jeżeli chodzi o tę część 
dotyczącą pedofilii, nie proponuje pan wydłużenia 
okresu przedawnienia i zwiększenia kary za świa-
dome niepowiadomienie o czynach pedofilskich? 
A powtarzam, znamy takie przykłady, szczególnie 
w Kościele, że osoby, które wiedziały o sprawach pe-
dofilii, świadomie o tym nie powiadamiały i przeno-
siły sprawców z jednego miejsca w drugie. Dlaczego 
tutaj pan nie proponuje zaostrzenia i przedłużenia?

I trzecie pytanie, które też dotyczy pedofilii, re-
jestru pedofilów, tego jawnego rejestru. Otóż z tego 
rejestru wynika, że w przypadku 25% pedofilów nie-
znane jest miejsce zamieszkania. I jeszcze ta sytuacja 
się zmienia, to znaczy zwiększa się liczba pedofilów, 
których miejsce zamieszkania nie jest znane. Co pan 
zamierza z tym zrobić? Dlaczego pan tutaj nie zapro-
ponował i nie proponuje zmian, które to uniemożli-
wią? Są oczywiście pewne możliwości prawne. Czy 
pan dostrzega ten problem?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
4 pytania, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
W pierwszym była mowa o nowelizacji kodeksu… 

O co pan dokładnie pytał w tym pierwszym pytaniu?
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytanie retoryczne. 

Czy dyskutujemy nad nowelizacją kodeksu?)
Aha, okej. Tak jest, dyskutujemy nad nowelizacją 

kodeksu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
O tym świadczy to przedłożenie i nikt z tego nie 

czyni tajemnicy. I dobrze, że debatujemy, bo sądzę,  
że dobrze jest zaostrzyć kary za najcięższe prze-
stępstwa i dać organom ścigania narzędzia do sku-
teczniejszego zwalczania przestępstw, nie tylko tych 
w obszarze pedofilii, ale w sposób szczególny, z uwa-
gi na czas, moment tej dyskusji, opinia publiczna 
w Polsce jest zainteresowana sprawami przestępstw 
pedofilskich. Dlatego zmiana kodeksu karnego w tym 
obszarze stanowi też odpowiedź na potrzebę znacznie 
surowszego i konsekwentnego ścigania przestępstw 

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Tak 
jest, mój głos niestety…)

(Senator Grażyna Sztark: Jeszcze spółdzielnie 
socjalne.)

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Mogę 
prosić pana senatora o odrobinę wody? Przydałoby 
się…)

(Senator Grażyna Sztark: I jeszcze osoby publicz-
ne. Jeszcze osoby publiczne.)

Już, zaraz będzie…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: O, 

dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.)
Pan senator Komarnicki zadaje pytanie.
(Senator Grażyna Sztark: Pan minister nie odpo-

wiedział…)
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Odpowiem pani senator za chwilę.)

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja nie przyjmuję tych zarzutów 

skierowanych w moją stronę, tego, co pan powie-
dział…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, py-
tanie.)

…bo w tym czasie ciężko pracowałem jako przed-
siębiorca i płaciłem duże podatki, żeby niektórzy po-
litycy bawili się w politykę.

(Głosy z sali: Ooo!)
Panie Ministrze, chciałbym pana prosić, żeby pan 

bez emocji powiedział… Pan jest osobą publiczną, 
jest pan ministrem sprawiedliwości, jest pan osobą 
bardzo opiniotwórczą i bardzo by mi zależało, żeby 
pan rzetelnie mi odpowiedział. Tak dużo dyskutuje 
się na temat powołania komisji, dyskutuje się nie tylko 
wśród polityków, Sejmu i Senatu, ale i w domach, 
w rodzinach. Zapewniam pana: ja też byłem mini-
strantem i ja też nie spotkałem, tak jak pan, nikogo 
złego po drodze, na szczęście. Ale na pewno nie damy 
rady zamieść tego – mimo dużego szacunku, z jakim 
dość często wyrażamy się o Kościele – pod dywan. 
I ciśnie mi się na usta, że przydałby się taki skład 
komisji, aby była autorytetem, bo trzeba sobie przy-
znać szczerze: nieważne, czy to byli wasi, czy nasi, 
państwo zawiodło. Czy ma pan pomysł, który… Czy 
mógłby pan dzisiaj powiedzieć, jak ta komisja według 
pana powinna wyglądać, żeby była wiarygodna, po-
wiedzmy, od polskiej strzechy do Watykanu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ponieważ było jedno pytanie, to poproszę jeszcze 

pana marszałka Borusewicza, bo jest na liście. Proszę.
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(minister Z. Ziobro) orzeczone – do tego, aby zgłaszała się na policję, 
funkcjonowała zgodnie ze zobowiązaniem zakre-
ślonym w wyroku, no to jedynym punktem odnie-
sienia dla oceny zachowania takiej osoby pozostaje 
określona ustawa. Z tego, co mi wiadomo, wynika, 
że jej rozwiązania są tutaj na miarę możliwości sto-
sowane. Pamiętajmy, że funkcjonujemy w obszarze 
wolnego kraju, który jest umieszczony w wolnej spo-
łeczności krajów Unii Europejskiej – ludzie mogą 
się przemieszczać, zmieniają adresy zamieszkania. 
Obowiązek meldunkowy został zniesiony przez wasz 
rząd, co bynajmniej nie ułatwia w takim wypadku 
definiowania miejsca trwałego zamieszkania osoby, 
która nie ma stałego miejsca zameldowania. Tak że 
tego rodzaju problemy zdarzają się, ale staramy się 
z nimi na miarę możliwości prawnych mierzyć i je 
rozwiązywać. Mogę panu powiedzieć – ja w tej chwili 
nie dysponuję informacjami, czy to jest 25%, jaka to 
jest wartość dokładnie – że po spotkaniu w Senacie 
zlecę przygotowanie dokładnego raportu na ten temat 
i prześlę panu tę informację, łącznie z propozycją, 
jeżeli będę widział taką możliwość, poprawy tej sy-
tuacji.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie za-
daje pan senator Czarnobaj…)

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo, ale ja nie dostałem, Panie Marszałku, odpo-
wiedzi na moje pytanie.)

A, tak, tak…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To może pan 

odpowie…)
Tak. Dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 

bardzo.)
Panie Senatorze, ja oczywiście szanuję to, że pan 

jest przedsiębiorcą. Mogę panu powiedzieć, że jako 
minister sprawiedliwości właśnie pod wpływem 
przedsiębiorców wprowadziłem zmiany do polskie-
go prawa, jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości 
VAT-owskiej. Przyszli do mnie przedsiębiorcy, przed-
stawiciele dużych uznanych firm, także polskich, 
i wskazywali, że są ofiarami nieuczciwej konkurencji 
ze strony tych, którzy dopuszczają się przestępstw 
VAT-owskich, którzy w sposób nieuczciwy zwal-
czają ich na rynku i wygrywają w sporze konkuren-
cyjnym, oszukując przy okazji polskie państwo. Po 
tym spotkaniu w ministerstwie powołałem zespół, 
w skład którego weszli przedstawiciele prokuratu-
ry, sądu, organów skarbowych, ale i wskazani przez 
tych przedsiębiorców eksperci, znawcy zagadnień 
podatkowych. Udało nam się zbudować nowe pra-
wo karne nie tylko w zakresie sankcji karnych, ale 
też w zakresie nowej konstrukcji przepisów, które 
tak celnie uderzyły w zorganizowaną przestępczość 
zajmującą się wyłudzaniem już zapłaconych przez 

pedofilskich. Już państwu na początku pokazywałem, 
na czym polega ta zmiana. Nie chcę do tego wracać, 
by udowadniać, wbrew niektórym opiniom wygłasza-
nym w mediach, że w sposób radykalny zaostrzamy 
kary, zwłaszcza za najbrutalniejsze formy popełnienia 
przestępstw pedofilskich. Jest taka potrzeba – też to 
uzasadniałem – wynikająca z oceny orzecznictwa 
sądowego.

Pan senator pytał też mnie tutaj o to, że w ponad 
40% spraw, jeżeli chodzi o wykorzystywanie seksual-
ne dzieci, są, niestety, orzekane kary w zawieszeniu. 
A jeżeli nawet są już orzekane kary bezwzględne-
go więzienia, to większość tych kar oscyluje w dol-
nych granicach, wokół 2 lat pozbawienia wolności. 
Uważamy, że to nie jest prawidłowa, właściwa reak-
cja karna na tego rodzaju przestępstwa i chcemy ją 
zmienić. I zmieniamy w jedyny możliwy sposób, jaki 
w demokratycznym państwie jest możliwy, czyli po-
przez zmianę prawa, zaostrzenie kar, zmianę widełek, 
które obligują sądy do orzekania określonych kar.

Jeżeli chodzi o okres przedawnienia i zaostrzenie 
kar za niepowiadomienie, Panie Senatorze, to ja tu już 
mówiłem kilkukrotnie, że to właśnie ten rząd półtora 
roku temu wspólnie z panem prezydentem wprowa-
dził do polskiego porządku prawnego, do kodeksu 
karnego obowiązek denuncjacji na temat zdarzeń pe-
dofilskich. Wcześniej, w okresie poprzednich rządów, 
nie było w ogóle prawnego obowiązku informowania 
organów ścigania, przekazywania wiarygodnej wia-
domości wskazującej na popełnienie przestępstwa 
przez kogokolwiek. Nikt takiego obowiązku nie miał 
i nikt z rządzących nic w tej sprawie nie zrobił. Ten 
rząd to zmienił i to jest dowód naszej woli co do zo-
bowiązania wszystkich środowisk bez wyjątku, pod 
groźbą kary przewidzianej w kodeksie karnym, do 
tego, by reagowano w sposób zdecydowany na takie 
historie, nie ukrywano ich, nie zamiatano pod dywan, 
ale by trafiały do wiadomości organów ścigania. Ten 
przepis działa stosunkowo niedługo, ale już przy-
nosi, o ile wiem jako prokurator generalny, efekty 
– jest więcej takich zawiadomień. A więc przyniósł 
on dobre rezultaty, to dobrze, że go wprowadziliśmy. 
Wprowadziliśmy też sankcję karną za takie zachowa-
nie, której wcześniej nie było, tak że my nie mamy 
tutaj sobie nic do zarzucenia. Jest raczej przeciwnie, 
możemy powiedzieć, że zrobiliśmy w tej sprawie 
wszystko, co do tej pory… W porządku prawnym 
wiele pozytywnie się zmieniło.

Jeżeli chodzi o rejestr pedofilów, to pan senator 
wskazuje, że w strukturze tam ujętych obecnie osób 
25% nie ma przypisanego miejsca zamieszkania. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli sąd nie obliguje 
osoby już po odbyciu kary – często są to przypad-
ki zaszłe, jeszcze przed zmianami prawa karnego 
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(minister Z. Ziobro) cze raz: powinna powstać – komisja do spraw pedofilii 
w Kościele, a nie szeroko rozumiana komisja badająca 
pedofilię wszystkich, w tym celebrytów i tych, któ-
rych pan wymieniał w wypowiedzi. No, ona również 
może powstać. Ale proszę pana o odpowiedź, czy 
pan podziela zdanie, że powinna powstać komisja 
na szczeblu państwowym powołana przez parlament, 
która zajmie się pedofilią w Kościele. 70% osób odpo-
wiada, że tak, taka komisja powinna powstać.

I ostatnie, trzecie pytanie. Panie Ministrze, ja cały 
czas mówię o otoczce powstawania tego projektu usta-
wy. Ja znalazłem pana wypowiedź z Sejmu, w którym 
pan powiedział – na pewno była gorąca atmosfera, 
jak to zwykle w Sejmie – tak: „Ktoś najadł się chyba 
szaleju. Nie zauważam żadnych błędów w projekcie 
tejże ustawy”. To jest z pana wypowiedzi, może to 
nie całość…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Nie, 
nie, to nie taka była wypowiedź, Panie Senatorze. 
Proszę precyzyjnie przeczytać moją wypowiedź.)

Ale że nie zauważa pan…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Panie 

Senatorze, chodziło o zaostrzenie, zarzut, że my ła-
godzimy odpowiedzialność karną. Więc proszę…)

Ale nie, nie, to, że „nie zauważam żadnych błę-
dów”, to jest…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Ta- 
kich, które prowadzą do złagodzenia odpowiedzial-
ności karnej. Tak jest i to podtrzymuję.)

Żadnych błędów…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Do 

złagodzenia odpowiedzialności karnej za przestęp-
stwa pedofilskie. Podtrzymuję to w 100%.)

To w odpowiedzi pan to sprostuje, jeśli mógłbym 
prosić, tak żebym miał tę wiedzę.

Niestety, pan dr Małecki z Krakowa pisze: „Liczba 
poprawek świadczy o tym, jak nierzetelnie przygoto-
wano ten projekt. Teraz mamy do czynienia z próbą 
naprawienia go drobnymi zmianami technicznymi. 
Ale w ustawie nadal są mankamenty, których na tym 
etapie usunąć się nie da”… a potem jest dalszy wy-
wód. Prosiłbym o pana komentarz dotyczący oceny 
pana dra Małeckiego z Krakowa w sprawie tej ustawy. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
O drze Małeckim najlepiej świadczy fakt, że naj-

pierw oskarżył nas, iż dekryminalizujemy doprowa-

uczciwych przedsiębiorców podatków. Pamiętacie 
państwo, że przestępczość VAT-owska, te karuzele 
VAT-owskie to nie tylko niepłacenie podatku, ale 
przede wszystkim wyprowadzanie już zapłaconego 
przez uczciwych obywateli, nie tylko przedsiębior-
ców, podatku. Prawda? Jednym słowem, szanuję to 
i dużo w tej sprawie robimy.

Jeżeli chodzi o pomysł dotyczący komisji, to nie 
czuję się uprawniony, by na to pytanie odpowiedzieć, 
dlatego że nie jestem inicjatorem tego pomysłu. Taka 
komisja jest pewną wizją zgłoszoną przez różne śro-
dowiska polityczne i ta wizja została zasygnalizowana 
w parlamencie, więc zakładam, że pewnie tam zosta-
nie złożony projekt dotyczący tej komisji. Chętnie się 
do tego ustosunkuję i zajmę stanowisko w zależno-
ści od instrumentów prawnych, w które wyposażona 
zostanie taka komisja, chcąc pomóc w prowadzeniu 
ewentualnych postępowań, tak by była synergia mię-
dzy prokuraturą a taką komisją. 

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To teraz pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja powrócę 

króciutko do pytania pana senatora Zientarskiego 
dotyczącego komisji kodyfikacyjnej. Pan minister 
powiedział, że ceni bardziej doświadczenie niż wie-
dzę, no, taki aksjomat, ale okej…

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Niż 
wiedzę teoretyczną. Proszę być precyzyjnym.)

(Głos z sali: Teoretyczną?)
(Głos z sali: Wiedza może być tylko teoretyczna.)
(Głos z sali: Adwokaci…)
Dobrze, wiedzę teoretyczną… Ale proszę mi nie 

przeszkadzać, Panie Mecenasie…
(Głos z sali: Krzyczy na pana kolega. Trzeba się 

bać.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę za-

dawać pytanie.)
Panie Ministrze, myślę, że komisja kodyfikacyjna, 

gremium poszerzane w czasie dyskusji nad tego ro-
dzaju projektami, zawsze jest lepszym rozwiązaniem. 
Proszę powiedzieć, czy pan minister zna profesora 
w Polsce, osobę z tytułem profesora i z wiedzą prak-
tyczną, która nadawałaby się do komisji kodyfikacyj-
nej. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, dotyczące badań opinii publicz-
nej. Pan minister przywiązywał dużą wagę do opinii 
publicznej w przypadku różnego rodzaju rozwiązań 
związanych z karami. Według IBRiS 70% badanych 
mówi o tym, że powinna powstać – zaznaczam jesz-
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(minister Z. Ziobro) Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Senatorze, pan zna taką osobę, choćby jed-

ną, która zajmowała się prawem karnym, właśnie 
kodyfikacją, i ma tytuł doktora habilitowanego czy 
profesora uniwersyteckiego. To jest pan profesor, pan 
minister Marcin Warchoł, który nadzorował i pro-
wadził… Tak więc my jak najbardziej korzystamy 
z wiedzy też i teoretyków, którzy są nawet ministra-
mi w naszym rządzie. Widzi pan, tak ich szanujemy 
i doceniamy.

Nie zmienia to jednak faktu, o którym już powie-
działem, więc nie będę powtarzać… Nad tą kodyfi-
kacją z mojej decyzji pracowali przede wszystkim 
praktycy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, wśród 
których były też osoby posiadające tytuły naukowe, 
ale nie na nie w pierwszej kolejności patrzyłem. A po-
tem ten projekt był przedmiotem recenzji osób z ty-
tułami profesorskimi, które bardzo szanuję, których 
wiedzę teoretyczną i pewną spójność doktrynalną 
niezwykle sobie cenię. Ale z punktu widzenia przygo-
towywania rozwiązań, które mają być narzędziami na 
co dzień wykorzystywanymi w praktycznej sferze ak-
tywności prawników, to praktykom oddaję pierwsze 
skrzypce w przygotowaniu prawa w moim resorcie. 
Taka jest moja decyzja i biorę za to odpowiedzialność. 
Komuś to się może nie podobać, ktoś może chcieć, 
żeby główną rolę odgrywali tutaj teoretycy. Ja czynię 
tak, jak powiedziałem, biorę za to odpowiedzialność, 
będę oceniany przez wyborców.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, było 
jeszcze pytanie co do badań, 70% Polaków za powo-
łaniem komisji do wyjaśnienia pedofilii w Kościele…)

Nie wiem, czy było w tych badaniach pytanie, 
które stawiało alternatywę: czy jesteś za powołaniem 
komisji, która by zajmowała się przestępstwami pe-
dofilskimi w różnych środowiskach, czy… Wie pan, 
to wszystko zależy też od zadanych pytań. Ja tutaj 
przywoływałem, pozwoliłem sobie zacytować ba-
dania najbardziej renomowanych ośrodków badania 
opinii publicznej – Kantar Public, CBOS, Ipsos – pro-
wadzone na przestrzeni lat, badania, którym nikt nie 
może zarzucić braku naukowości bądź obiektywizmu 
formułowania pytań. A te badania, o których pan mó-
wił… Musiałbym zobaczyć, jak były sformułowane 
pytania, wtedy mógłbym je skomentować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, do tego 

ostatniego…)
Ale…
(Senator Leszek Czarnobaj: Króciutko.)
No, dobrze, ale…

dzenie nieletniego do obcowania płciowego – proszę 
sprawdzić, co on pisał na ten temat – a następnie pod 
wpływem argumentów, m.in. obecnego tutaj pana 
prokuratora Szafrańskiego, musiał wycofać się z tego 
stanowiska i przyznał, że jest błędne.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli nie zgadza się 
pan?)

Widać, że tak samo błądzi…
(Senator Leszek Czarnobaj: A, błądzi? Dobrze.)
…i nie jest człowiekiem wolnym od pomyłek, 

każdemu się zdarza, również, jak pan widzi, przed-
stawicielom szkoły krakowskiej.

Co do komisji kodyfikacyjnej… Wie pan, ja nie 
chcę się powtarzać, ale jeszcze raz zachęcam pana  
do oceny i analizy…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, ale 
nie o to chodzi.)

…kodyfikacji karnej z 1997 r. Liczba noweliza-
cji, poprawek błędów merytorycznych stwierdzonych 
w tej kodyfikacji karnej z 1997 r., za którą odpowia-
da krakowska szkoła prawa karnego, jest po prostu 
szokująca. Co do jakości… Kodeks Makarewicza po 
jego przygotowaniu ani razu nie był nowelizowany, 
ponieważ był tak wysokiej jakości, a kodeks pana 
prof. Zolla był nowelizowany dziesiątki razy, zaś licz-
ba błędów wytykanych w doktrynie i w orzecznictwie 
sądowym jest taka, że mógłby pan tutaj dyskutować 
przez kilka dni, by ją omówić w szczegółach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Senator Czarnobaj chciałby dopytać. Ale proszę 

krótko.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja mam taką 

serdeczną prośbę. Ja bardzo szanuję… Pan wypowie-
dział swoje zdanie, które ja przyjmuję. Mogę się z nim 
nie zgadzać. I bardzo bym pana prosił… Ja zadałem 
pytanie nie o to, czy szkoła krakowska jest… nie o to, 
o czym pan zrobił ten wywód. Ja zadałem pytanie 
następujące: czy jest w Polsce profesor o praktycznej 
wiedzy, który nadałby się, według pana oceny, do 
komisji kodyfikacyjnej. Ja o to pytałem. Czy zna pan 
taką osobę w Polsce? Ja nie pytałem o szkołę krakow-
ską. Ja widzę, że pan ma chyba, Panie Ministrze, jakiś 
taki lekki uraz do tej szkoły krakowskiej. Ja nie znam 
tego środowiska. Może błądzę. Ale ja zadaję zupełnie 
inne pytanie. Jeśli mógłbym prosić…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 
Dziękuję bardzo.
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(Głos z sali: Pan prokurator.)
(Głos z sali: Pan prokurator informuje.)
Rozumiem, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan proku-

rator się konsultuje.)
Doceniam podzielność uwagi pana ministra, ale 

chciałbym być precyzyjny…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Słucham, słucham z uwagą.)
Chodzi mi o to, że możemy w ogniu tej walki 

zniszczyć instytucję małego świadka koronnego, 
która, jak mówią praktycy, jest bardzo przydatna. 
Jeżeli świadek koronny nie będzie miał pewności, 
że prokurator wystąpi o złagodzenie kary, i zabierze 
się tę swobodę sądowi, ten świadek straci zaufanie. 
Proszę o skomentowanie tej zmiany.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Dziękuję.
Przede wszystkim chciałbym sprostować wypo-

wiedź pana senatora. Nie jest prawdą, że przekręcanie 
liczników wypadło z tej kodyfikacji karnej. W ogóle 
jutro wchodzi ten zakaz w życie i to jest wielki sukces 
naszego rządu i ministerstwa. To myśmy zapropono-
wali karalność zachowań polegających na oszukań-
czym cofaniu liczników, wcześniej to było bezkarne 
i wielu Polaków było oszukiwanych, robionych nie 
powiem w co, kiedy kupowało samochody. |Dzięki 
właśnie naszej pracy i też pracy państwa legislato-
rów tu obecnych ‒ dziękuję ‒ udało się tę sytuację 
zmienić.

A w tej nowelizacji znalazła się usterka technicz-
nolegislacyjna, która powodowała, że jednocześnie 
obowiązywałyby 2 normy w tym zakresie, ale nie 
oznaczałoby to dekryminalizacji, tylko, można by 
powiedzieć żartobliwie, wzmocnienie kryminalizacji, 
przynajmniej w wymiarze literalnym. Bo te przepisy 
nie wykluczają się, one są tożsame, tylko są inaczej 
ujęte.

A co do tablic rejestracyjnych, to uważam, że 
zmiana jest słuszna, ponieważ bardzo wielu Polaków 
również staje się coraz częściej ofiarą kradzieży ta-
blic rejestracyjnych, a policja nie działa, bo jest to 
wykroczenie, zaś problemy z tym związane są liczne. 
A więc dlaczego pozwalać złodziejom kraść, zwłasz-
cza że wykorzystują to zwykle do innych przestępstw 
‒ włamań, napadów? Posługują się cudzymi tablicami 
rejestracyjnymi, a ludzie później są wzywani przez 
policję i przesłuchiwani, bo to w ich samochodzie 
jakiś bandzior np. napadł na bank albo dopuścił się 
innego ciężkiego przestępstwa.

Jeżeli zaś chodzi o małego świadka koronnego, to, 
Panie Senatorze, jest to przemyślana zmiana i w peł-
ni ją popieram, nawet, można powiedzieć, miałem 

Senator Leszek Czarnobaj:
Bo później będzie nie w temacie.
Panie Ministrze, to jest badanie IBRiS, tych 70%. 

I proszę uwierzyć, że ono jest prawdziwe. I skoro ono 
jest prawdziwe, to proszę powiedzieć, jaki jest pański 
stosunek do tego rodzaju odpowiedzi Polaków.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Proszę pana, wierzyć ja mogę w Pana Boga. I wie-

rzę. Nie wiem, czy jestem silnej wiary. Ale senato-
rom Platformy… Proszę mnie do tego nie zmuszać. 
Takiej deklaracji wiary niestety pan tutaj ode mnie 
nie usłyszy. Proszę wybaczyć, ale to… Ja się nie boję,  
ja panu mówię szczerze właśnie dlatego, że się 
nie boję. No, wiary w rzetelność relacji senatorów 
Platformy we mnie zbyt wiele nie ma.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Raczej trzeba by jej szukać z mikroskopem.)
(Senator Piotr Zientarski: O, to jest szacunek.)
Dobrze, Panie Ministrze.
Pan senator Tadeusz Grodzki.
(Głos z sali: Tomasz.)
Tomasz.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam bardzo konkretne pytanie, Panie Ministrze. 

Bo mam wrażenie, że o ile naród oczekiwał szybkiej 
reakcji na pedofilię kościelną i pozakościelną, o tyle… 
Mam wrażenie, że w tej rozległej zmianie kodekso-
wej trochę bezrefleksyjnie przebiega wiele punktów. 
Już nie chcę mówić o tych tablicach rejestracyjnych.  
Bo wypadło przekręcanie liczników w samochodach, 
a pojawiły się tablice, ale nie o to chcę zapytać. Chcę 
zapytać o ważniejszą sprawę, dotyczącą tzw. małych 
świadków koronnych. To jest art. 60, który obecnie 
stanowi, że sąd stosuje nadzwyczajne załagodzenie 
kary, a może ją nawet warunkowo zawiesić, w stosun-
ku do sprawcy współdziałającego itd. Pan minister 
zapewne zna ten paragraf. A on został zmieniony tak, 
że teraz tam jest „na wniosek prokuratora sąd stosuje 
nadzwyczajne złagodzenie kary”. To jest jakby tro-
chę odebranie niezawisłości sądu. Bo to wygląda tak  
– może ja to źle rozumiem – że bez zgody prokuratora 
sąd nie będzie mógł zastosować tego złagodzenia, 
a świadek koronny…

(Rozmowy na sali)
Może pan, Panie Prokuratorze, nie przeszkadzać?
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(minister Z. Ziobro) niepotrzebne, ponieważ prowadzą tylko do bałaganu, 
zamieszania i w związku z tym rząd bierze odpowie-
dzialność, wie co robi, po co te dyskusje… Zapisałem 
to i na pewno będę wykorzystywał.

A teraz co do pytań… Na jedno mi pan odpo-
wiedział, to dotyczące art. 240 ‒ dziękuję ‒ ale na 
2 pozostałe niestety nie. Po pierwsze, gdyby pan 
zechciał jednak precyzyjnie powiedzieć, kiedy ten 
projekt został skończony, kiedy został przedstawiony 
Radzie Ministrów i co się działo dalej. To jest pytanie 
pierwsze.

I drugie. Tutaj pan marszałek Borusewicz zapytał 
pana o to, o co ja chciałem pana zapytać: czy my pra-
cujemy nad kodeksem? I pan odpowiedział, że pracu-
jemy nad kodeksem. Otóż to się wiąże z moim drugim 
pytaniem, na które pan odpowiedział, pouczając mnie 
– pan to zresztą bardzo lubi, a w stosunku do mnie 
w szczególności – zwrotem: Panie Marszałku, pan 
przecież był marszałkiem, powinien pan wiedzieć. 
Otóż, proszę pana, już kilkakrotnie pan użył takiego 
sformułowania pod moim adresem i za każdym ra-
zem się pan mylił, tylko zanim doszło do tego, że to 
wyjaśniliśmy, pana już nie było. Tym razem pan jest. 
Otóż informuję pana, że ten artykuł, ten ustęp, na 
który pan się powołuje, w regulaminie brzmi następu-
jąco: marszałek Sejmu, nadając bieg projektowi, roz-
strzyga ostatecznie, czy jest on jednym z projektów 
ustaw, o których mowa w ust. 1. A w ust. 1 mowa jest 
o tym, że do postępowania z projektami kodeksów, 
projektami zmian kodeksu itd. stosuje się ten właśnie 
tryb – 14 dni, 14 dni. Otóż marszałek rozstrzyga, 
czy projekt, który został złożony, jest kodeksem, jest 
zmianą kodeksową. Kiedy rozstrzyga? Wtedy, kiedy 
nie jest jasne, czy to jest zmiana kodeksowa, czy ten 
projekt można podciągnąć pod kodeks. W tym wy-
padku mamy do czynienia z kodeksem, napisane jest: 
zmiana kodeksu. Marszałek nie może rozstrzygnąć 
inaczej. Po to jest ten regulamin. Panie Ministrze, pan 
o tym wie i pan stosuje tutaj krętactwo po prostu, i to 
publicznie. Muszę powiedzieć, że bardzo negatywnie 
to oceniam. Może pan wymigać się od odpowiedzi, 
może pan powiedzieć, że tak marszałek zdecydował, 
ale niech pan nie próbuje udowodnić, że to było zgod-
ne z regulaminem.

Ale tu pierwsze pytanie jest ważne, dotyczące tych 
terminów, jeśli chodzi o ten projekt.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Panie Marszałku, ja zawsze cenię pana inteligencję 

i wiem, że pan potrafi łapać za słówka, niemniej proszę 

swój udział w tym, że ona została przeforsowana. 
Dlaczego? Dlatego że znam przypadki, można powie-
dzieć, karygodne w jakimś sensie, to znaczy, gdzie 
trudno znaleźć uzasadnienie dla nadzwyczajnego zła-
godzenia kary dla bandytów ‒ często mafijnych ban-
dytów, działających w zorganizowanych strukturach 
przestępczych, dopuszczających się nawet zabójstw 
‒ którzy korzystali do tej pory z dobrodziejstwa tego 
przepisu tylko dlatego, że na etapie sądowym ujawnili 
nieznane wcześniej okoliczności na temat działalności 
innych sprawców przestępstw. Otóż dochodziło do 
sytuacji… Znam np. konkretny przypadek zabójcy, 
który osobiście zamordował 3 osoby ‒ całkiem nie-
dawno właśnie go omawialiśmy ‒ był szefem, hersz-
tem bandy i wsypał pozostałych kolegów. Oni dostali 
dożywocie, a on dostał, o ile pamiętam, niespełna 
20 lat pozbawienia wolności, bo złapał złagodzenie 
kary. I sąd musiał je zastosować, bo ten człowiek to 
ujawnił, można powiedzieć, wpuścił sąd w maliny, bo 
tak jest dzisiaj sformułowany przepis. My chcemy to 
zmienić, bo uważamy to za absolutnie niedopuszczal-
ne, absurdalne i sprzeczne z elementarnym poczuciem 
sprawiedliwości, zostawiając sprawcy zachętę. Jeżeli 
ujawni okoliczności, a te przekonają organ ścigania, 
który od początku kontrolował to postępowanie, pro-
wadził je i skierował akt oskarżenia do sądu, że są to 
informacje wartościowe z punktu widzenia organu 
ścigania ‒ przecież to organ ścigania będzie je póź-
niej wykorzystywał w swojej pracy, nie sąd ‒ wte-
dy ten organ ścigania może wystąpić z wnioskiem  
do sądu i wtedy ten przestępca będzie miał gwaran-
cję, że to nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpi.  
Ale wtedy mamy gwarancję, że nie będzie tych nad-
użyć, które tutaj zilustrowałem tym jednym przypad-
kiem, i mamy też pewność, że prokurator, występując 
roztropnie z tego rodzaju wnioskiem, będzie to robił 
wtedy, kiedy informacje ujawnione przez bandytę 
będą wartościowe z punktu widzenia pozyskania 
wiedzy na temat działalności groźnych innych prze-
stępców i uchronienia w ten sposób przed ich dzia-
łalnością obywateli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, ja będę konsekwentny…
Tak na marginesie, to zawsze z wielkim zainte-

resowaniem słucham tego, co pan mówi, bo zawsze 
z tego można jakieś ciekawostki wyłuskać, jak np. 
tezę, którą pan tutaj wygłosił, że dyskusje w Sejmie są 
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(minister Z. Ziobro) Proszę nie przepytywać mnie z kalendarza. 
Pamiętam, tak jak pewnie pan pamięta…

(Senator Marek Borowski: Tak mniej więcej.)
Sprawa była znana i może pan to sprawdzić w in-

ternecie. Odsyłam do internetu.
(Senator Stanisław Karczewski: To na piśmie pan 

prześle.)
Tam jest pewna informacja. Wtedy nie będzie 

przekłamania co do daty. Bo powiem, wie pan, że 
było to np. dwudziestego pierwszego, a nie dwudzie-
stego trzeciego…

(Senator Marek Borowski: Ale mnie więcej. 
W maju, w kwietniu, w marcu? Kiedy?)

Panie Marszałku…
(Senator Marek Borowski: Oj, coś pan nie chce 

odpowiedzieć na to pytanie.)
Moja odpowiedź jest precyzyjna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, pan minister nie pamięta albo 

nie jest w stanie powiedzieć.
(Rozmowy na sali)
Panowie, przepraszam bardzo.
Pani senator Grażyna Sztark.
(Senator Grażyna Sztark: Ja?)
Tak, zadaje pani pytanie. Jeżeli pani chce oczy-

wiście.

Senator Grażyna Sztark:
Tak, dziękuję bardzo.
Ja odpowiem.
(Senator Tomasz Grodzki: Uzgodnienia były 

5 kwietnia, a konsultacje publiczne – 7 maja.)
Odpowiem. Uzgodnienia, Panie Marszałku… 

Ponieważ pan ma specjalne…
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, niech 

pan posłucha.)
Panie Marszałku Borowski, pan ma specjal-

ne prawa. Dał tu takie prawo pan minister Ziobro, 
w związku z tym odpowiadam. Data uzgodnień to jest 
5 kwietnia 2019 r., konsultacji publicznych – 7 maja 
2019 r.

(Senator Mieczysław Golba: Pani pyta czy pani 
odpowiada?)

W związku z tym odpowiadamy: początek maja. 
O żadnym lutym i styczniu nie ma mowy.

Pan minister nie odpowiedział na moje pytania, 
tylko imputował pan jakieś rzeczy, o których ja kom-
pletnie nie mówiłam. Mówię tutaj o bezwzględnym 
pozbawieniu wolności. Mam pytanie. Tylko dodam, 
że w przypadku pana Komendy była możliwość skła-
dania wniosku o warunkowe przedterminowe zwol-
nienie, co nie oznaczało wcale, że sąd miał z tego 
skorzystać. Teraz takiej możliwości nie ma. Od tego 

jednak wziąć pod uwagę, że moja wypowiedź odnosi 
się do określonego kontekstu i określonej atmosfery 
w Sejmie, którą pan obserwuje jako doświadczony 
polityk. Ma pan większe doświadczenie ode mnie 
i pan doskonale wie, że nie mówię o rzeczywistości, 
która jest gdzieś tam w mojej imaginacji stworzona, 
ale mówię niestety o ponurej rzeczywistości, któ-
ra istnieje naprawdę. Opozycja nie jest szczególnie 
zainteresowana wnoszeniem merytorycznych uwag 
w ramach prac legislacyjnych. Chciałbym, żeby było 
inaczej. Wiemy o tym, że opozycja, przewlekając 
dyskusję nad poszczególnymi postępowaniami, ra-
czej szuka poklasku politycznego i zbijania punktów 
politycznych, niż chce wnosić coś istotnego w jakość 
przedkładanych w Sejmie projektów. Chciałbym, 
żeby było inaczej, i bardzo boleję nad tym, że tak 
właśnie jest. Możemy używać pięknych słów i mówić 
o demokracji, ale rzeczywistości jednak tym nie za-
słonimy. Po prostu świat jest taki, jaki jest – czasami 
jest ponury. Demokracja formalna nie zawsze jest 
wypełniona taką demokratyczną treścią i duchem, 
jakiego moglibyśmy oczekiwać w związku z tym, co 
się dzieje, a właściwie co powinno się dziać w pol-
skim parlamencie.

Jeżeli chodzi o pana wykładnię art. 87 ust. 2, to 
pan marszałek jako senator, jako wolny człowiek, 
ma prawo do własnej interpretacji. Ja podzielam in-
terpretację, jaką przysłał pan marszałek Kuchciński.

Z kolei odnosząc się do kwestii… Trzecia kwestia, 
o którą pan marszałek mnie pytał…

(Senator Marek Borowski: Chodzi mi dokładnie 
o kalendarz prac nad tą ustawą.)

A tak, już odpowiadam.
(Senator Marek Borowski: Kiedy pan skończył, 

kiedy Rada Ministrów się zebrała…)
Otóż 21 stycznia projekt został przekazany do kon-

sultacji międzyresortowych, to jest pierwsza data. 
Później, po przeprowadzeniu tej konsultacji, były 
kolejne wydarzenia związane z procesem konsulta-
cji tego projektu, tak jak wymagają tego przepisy 
regulaminu rządu. Ja w tej chwili z głowy nie powiem 
panu, jak to wyglądało, niemniej ta data jest pewna – 
21 stycznia. Jest teraz koniec maja, więc to naprawdę 
trochę trwało.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie…)

(Senator Marek Borowski: Ale Rada Ministrów 
kiedy się tym zajęła? O to mi chodzi.)

To naprawdę można ustalić na podstawie danych 
urzędowych powszechnie dostępnych w internecie. 
Proszę ode mnie nie oczekiwać…

(Senator Marek Borowski: No ale, Panie Ministrze, 
pan na pewno pamięta, kiedy pan to przedstawiał 
Radzie Ministrów.)
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(senator G. Sztark) i zupełnie nie można go podzielić. Zadaniem naszym 
jest dbanie o to, by organa sprawiedliwości i ścigania 
działały profesjonalnie, by nie było pomyłek, jeśli się 
tylko da. A jeżeli są wątpliwości, to powinny być one 
rozstrzygane na korzyść oskarżonego, tak jak mówi 
kodeks postępowania karnego. Nie możemy jednak 
wyprowadzać ze zdarzenia, o którym pani wspo-
mniała, dramatycznego dla pana Komendy takich 
wniosków, że powinnyśmy w ogóle zredukować su-
rowe, długie kary pozbawienia wolności, bo może się 
komuś stać krzywda. Dalibyśmy w ten sposób prezent 
groźnym bandytom, czego konsekwencje szybko by 
na własnej skórze odczuły ofiary. Nie ma zgody na 
takie rozumowanie. To jest fałszywe rozumowanie, 
oparte na błędnych przesłankach.

Jeśli chodzi natomiast o spółdzielnie… Pani 
Senator, my dajemy szansę osobom, które działa-
ją w ramach prawa spółdzielczego, z jednej strony  
na większą ochronę – jak ktoś jest osobą pełniącą 
funkcję publiczną, to dzięki zapisom kodeksu karnego 
zwiększy się jego ochrona prawnokarna w stosunku 
do osób, które nie mają tego rodzaju statusu – a z dru-
giej strony zwiększamy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Odpowie- 
dzialność.)

…odpowiedzialność w sytuacji, w której docho-
dzi do nieprawidłowości w działaniu tej spółdzielni. 
Pamiętajmy, że spółdzielnie działają na podstawie 
prawa spółdzielczego. Dotyczy to często ogromnego 
majątku, działalność np. spółdzielni mieszkaniowych 
dotyczy tysięcy ludzi, którzy są, że tak powiem, be-
neficjentami ich decyzji. W związku z tym my po-
winniśmy gwarantować ludziom, którzy działają 
w tego rodzaju strukturach, pełnią funkcje publiczne 
w kierownictwach tych spółdzielni… Oni muszą mieć 
pewność, że ta ochrona również ich interesów, gwa-
rantowana przez państwo, będzie wyższa. I będzie.

Jeżeli chodzi natomiast o te… Przepraszam, czy 
zechce pani…

(Senator Grażyna Sztark: Organizacje krajowe.)
Tak, organizacje… One są pewną strukturą, któ-

ra nadzoruje funkcjonowanie tych spółdzielni jako 
takich. One często podejmują… No, w szerokim ro-
zumieniu wydają często różne wytyczne, wskazów-
ki. Nie widzę tutaj żadnego problemu czy kolizji. 
Wręcz przeciwnie, widzę pewną konsekwencję… Te 
osoby, które mają tego rodzaju uprawnienia, mogą 
i powinny być objęte tego rodzaju rozwiązaniami. 
Podkreślam, że te rozwiązania mają 2 strony. Z jednej 
strony zwiększają ich ochronę prawnokarną, a z dru-
giej strony zwiększają pewne ich obowiązki, które ci 
mają w ramach swojej służby w stosunku do człon-
ków spółdzielni mieszkaniowych…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
…które nadzorują w szerokim tego słowa zna-

czeniu…

powinien być sąd penitencjarny. Przypomnę, że Rada 
Europy dosyć rygorystycznie egzekwuje uprawnienia 
każdego obywatela do takiej możliwości.

Nie odpowiedział mi pan kompletnie na moje py-
tanie dotyczące rozszerzenia definicji osoby pełniącej 
funkcję. Chodzi mi o to, że została ona rozszerzo-
na na członków spółdzielni i organizacji krajowej.  
Co to ma znaczyć? Czy spółdzielnia socjalna, 
spółdzielnia mieszkaniowa… No, to jeszcze rozu-
miem. Ale co znaczy termin „organizacje krajowe”? 
Fundacje? Stowarzyszenia? O co tu chodzi? Na kogo 
jeszcze chcecie państwo rozszerzyć tę definicję?

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

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Po pierwsze, zupełnie nie podzielam pani poglądu, 

że przypadek pana Komendy uzasadnia łagodzenie 
odpowiedzialności karnej, bo do takiego wniosku 
należałoby dojść. Przypadek pana Komendy…

(Senator Grażyna Sztark: Nie, chodziło o możli-
wość skorzystania…)

…pokazuje jedynie to, że organa wymiaru spra-
wiedliwości działały wadliwie i nieprofesjonalnie.

(Senator Grażyna Sztark: Ja o tym nie mówiłam. 
O czym innym mówiłam.)

Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby tak się 
nie działo. Pan Komenda skazany został, jeśli dobrze 
pamiętam, na karę 25 lat pozbawienia wolności.

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
Ta kara dobiegłaby końca, gdyby nie było profe-

sjonalnych działań, także prokuratury, którą kieruję, 
przede wszystkim wydziału do walki z przestępczo-
ścią zorganizowaną delegatury Prokuratury Krajowej 
we Wrocławiu, oraz decyzji samego kierownictwa 
prokuratury, które mogło pójść utartą ścieżką decy-
zji wcześniejszych kierownictw i nie zgodzić się na 
podjęcie sprawy, która była prawomocnie zamknięta.

(Senator Grażyna Sztark: Ale on nie był pozba-
wiony możliwości składania wniosków.)

Ja pani senator nie przerywałem, kiedy pani za-
dawała pytanie, więc proszę pozwolić mi dokończyć 
wypowiedź.

Drugi punkt. To, że w tym wypadku 25 lat zo-
stało fałszywie orzeczone… Gdybyśmy szli za lo-
giką wywodu pani senator, to powinniśmy w ogóle 
zlikwidować poważne kary, np. za zabójstwa i inne 
ciężkie przestępstwa, bo mogłoby się zdarzyć, że kie-
dyś, w jakimś innym wypadku doszłoby do pomyłki 
sądowej. No nie. To jest rozumowanie ad absurdum 
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Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Pan Trynkiewicz nie do końca odbył tę karę, która 

była wobec niego orzeczona, bo sąd orzekł wobec 
niego karę śmierci. Niestety nie było kary bezwzględ-
nego dożywocia, która byłaby takim realnym, można 
powiedzieć, substytutem kary śmierci i gwarantowa-
łaby w przypadku tego typu bandytów czy morderców 
jak pan Trynkiewicz… gwarantowałaby bezpieczeń-
stwo obywateli przed ich ewentualnym powrotem 
do przestępstwa. A powrót do przestępstwa w jego 
przypadku może mieć bardzo tragiczne konsekwen-
cje. Dlatego uważamy, że należy dać sądom możli-
wość, aby dla takich przypadków jak Trynkiewicz, 
tego rodzaju morderstw… Bo o takie chodzi sprawy, 
o morderców, o to się rozbija sprawa. Chodzi o to,  
by mordercy, którzy dopuszczają się tych przestępstw 
‒ jeszcze w szczególnych okolicznościach, a z uwagi 
na ich pewne cechy osobiste jest bardzo prawdopo-
dobne… jest niemal pewność tego, że jeśliby wyszli 
na wolność, mogliby popełnić ponownie to przestęp-
stwo ‒ byli trwale izolowani.

Co do pana Trynkiewicza, czy on może wyjść… 
Tak, jest taka możliwość, że może wyjść, ponieważ 
zawsze może się starać – podlega ocenie – o to,  
by zostać z tego ośrodka zwolnionym. Tego rodzaju 
procedura jest za każdym razem inicjowana przez 
bywalca takiego właśnie lokum, w jakim znajduje się 
teraz pan Trynkiewicz. Czy kiedyś nie trafi na taki 
skład rozstrzygający, który powie „dajmy mu szansę”, 
nie mogę panu zagwarantować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Barbara Zdrojewska zadaje pytania.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, ja chciałabym jeszcze nawiązać 

do kwestii „kodeks czy nie kodeks”. Myśmy pana 
zapytali i pan wyraźnie tutaj powiedział, że to są 
zmiany w kodeksie. Usłyszeliśmy to. A pan marsza-
łek Kuchciński na podstawie art. 87 §2 Regulaminu 
Sejmu de facto orzekł, że to nie jest kodeks i że nie 
są to zmiany w kodeksie.

(Senator Marek Borowski: Powiedział, że to nie 
jest kodeks.)

Powiedział, że to nie jest kodeks. W związku 
z tym chciałabym zapytać, w czym pan się zgadza 
z marszałkiem Kuchcińskim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Piotr Zientarski: Tu nie chodzi o spół-

dzielnie.)
Pan senator Wiesław Dobkowski…
(Senator Grażyna Sztark: A czy ja mogę dopytać?)
Już wpisałem…
(Senator Grażyna Sztark: Jest mi przykro, że tak 

to…)
(Senator Leszek Czarnobaj: W następnej rundzie.)
Za chwilę.
(Rozmowy na sali)
No, to proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Ja tylko bym dopytała pana ministra o tę organi-

zację krajową.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Czy możemy podciągnąć pod tę organizację kra-

jową stowarzyszenia i fundacje?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Tu chodzi o organizacje krajowe działające na pod-

stawie, o ile dobrze pamiętam, prawa spółdzielczego. 
Ja w tej chwili nie…

(Senator Grażyna Sztark: Nie, to jest zupełnie 
co innego. Tu są spółdzielnie, a potem jest osobny 
podpunkt dotyczący organizacji krajowej. Dlatego 
dopytuję, Panie Ministrze.)

(Senator Piotr Zientarski: Jakiej organizacji?)
Pani Senator, odpowiem na piśmie na to pytanie.
(Senator Grażyna Sztark: Okej.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wiesław Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o status 

niejakiego Mariusza Trynkiewicza, który jest z moje-
go okręgu wyborczego, z Piotrkowa Trybunalskiego. 
O ile wiadomo, to on już odbył tę karę, którą sąd 
wyznaczył, czyli 25 lat więzienia. Teraz jest osadzony 
czy przebywa – nie wiem, jak to nazwać – w ośrodku 
w Gostyninie. Czy jest zagrożenie, że on kiedykol-
wiek wyjdzie na wolność? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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nie wskazać panu daty. To było posiedzenie Rady 
Ministrów, które poprzedzało przyjęcie projektu 
w Sejmie. Proszę sprawdzić. Ja daty nie pamiętam, 
ustalę to panu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie Mini- 
strze, rozumiem, że…)

Nie pamiętam i z głowy nie odtworzę w tej chwili 
dokładnej daty, a pan jest precyzyjny. O jeden dzień 
się pomylę, a pan później do…

(Senator Marek Borowski: Nie, na pewno nie. 
O jeden dzień…)

…końca mojego życia i dłużej, o jeden dzień dłu-
żej będzie mi to wypominał.

(Senator Marek Borowski: Na pewno nie.)
Pan jest bardzo, wie pan, pamiętliwy, Panie 

Marszałku.
(Senator Marek Borowski: Nie. Taki małostkowy 

nie jestem.)
Bądźmy dokładni. Odpowiem panu, kiedy sięgnę 

do internetu. Nie mam tutaj kalendarza.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, można prosić… Rozumiem,  

że pan odpowie na piśmie. Tak?
(Senator Marek Borowski: Tego, że zmian w ko-

deksie karnym nie nazywa pan zmianami w kodeksie, 
panu nie wybaczę, ale jeden dzień na pewno.)

Panie Ministrze…
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Cie- 

szę się. Dziękuję w takim razie za wyrozumiałość. 
To jest gest, który będę pamiętał.)

Czy pan prosi, Panie Senatorze, o odpowiedź na 
piśmie w sprawie kalendarium, czy nie?

(Senator Grażyna Sztark: Kalendarium czego?)
No kalendarium tego, kiedy procedowała Rada 

Ministrów.
(Senator Marek Borowski: Nie, bo pan mi do-

starczy odpowiedź za 30 dni. Wtedy to już będzie 
nieistotne.)

Dziękuję bardzo. W takim razie nie.
Więcej pytań nie ma.
(Głos z sali: Wniosek o przerwę.)
Ogłaszam 15 minut…
(Senator Stanisław Karczewski: Wycofuję wnio-

sek o przerwę.)
(Senator Piotr Zientarski: Pan marszałek wycofuje 

wniosek.)
Tak?
(Senator Stanisław Karczewski: Tak.)
No to dobrze.
(Senator Piotr Zientarski: Czyli dyskusja.)
Dziękuję, Panie Ministrze. Więcej pytań do pana 

nie ma.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: 

Dziękuję bardzo.) (Oklaski)

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:
Pani Senator, szanuję państwa czas. W tej spra-

wie się wypowiedziałem. Proszę swoje uwagi kiero-
wać ewentualnie do pana marszałka Kuchcińskiego. 
Jestem ministrem sprawiedliwości. Zająłem stano-
wisko. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Marek Borowski.
(Senator Stanisław Karczewski: Panie Marszałku, 

ja proszę o przerwę, o 10 minut dla klubu. Dobrze?)
Ostatnie pytanie…
(Senator Stanisław Karczewski: 10 minut przerwy. 

Zapisują się panowie…)
(Senator Marek Borowski: No ale już udzielono 

mi…)
Udzieliłem głosu. Potem…
(Senator Stanisław Karczewski: Pan senator zada 

pytanie…)
Ogłoszę przerwę za chwilę.
(Senator Stanisław Karczewski: Proszę o 10 minut 

przerwy.)

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, jest kłopot z tym kodeksem, ale 

już to zostawmy.
Panie Ministrze, spojrzałem, zgodnie z pańską 

sugestią, na tryb prac nad tą ustawą, na to, jak te pra-
ce przebiegały. I wychodzi na to, że ona w ogóle nie 
przechodziła przez Komitet Stały Rady Ministrów, 
a także przez Radę Ministrów. A więc jak to jest?

(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Oj, 
nie ma pan dokładnych informacji, Panie Senatorze.)

No nie. To jest w internecie.
(Senator Grażyna Sztark: To jest oficjalna strona.)
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Ja 

nie wiem, co jest…)
To przecież jest oficjalna strona, to jest oficjalna 

strona Rządowego Centrum Legislacji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale może 

nieaktualne…)
(Wesołość na sali)
Dlatego pytam pana ministra. Kiedy pan to przed-

stawił na posiedzeniu Rady Ministrów?

Minister Sprawiedliwości  
Zbigniew Ziobro:

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które poprze-
dzało zgłoszenie projektu do Sejmu. W tej chwili nie 
mam przed sobą kalendarza, więc nie jestem w sta-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) się zapoznać z materiałem. I druga rzecz ‒ później nie 
było 14 dni na sprawozdanie komisji nadzwyczajnej, 
która w takich wypadkach w zasadzie powinna być 
powołana. Być może był to jakiś wybieg, żeby nasz 
ulubiony pan prokurator sejmowy Piotrowicz, szef 
komisji, nie zajmował się tym, tylko żeby zajęła się 
tym komisja nadzwyczajna. Ale gdyby zajęła się tym 
komisja nadzwyczajna, byłoby jeszcze 14 dni na prace 
nad tym projektem. Prawdopodobnie ustrzegłoby to 
ten projekt przed licznymi poprawkami, które tutaj 
zostały wprowadzone, a mogły być wprowadzone 
wcześniej, bo, jak się dzisiaj od pana ministra Ziobry 
dowiedzieliśmy, projekt został dużo wcześniej przy-
gotowany. Pan minister zapewne musiał znać jego 
wady, również te, które zostały zgłoszone przez se-
natorów w sprawie przyspieszonej pracy wczoraj nad 
tym projektem. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz: pretekstem do wprowadzenia tego 
tak gwałtownie, moim zdaniem i nie tylko moim 
zdaniem, a z pewnością niekonstytucyjnie ‒ nie 
ma tego w tej chwili kto orzec, bo sam Trybunał 
Konstytucyjny jest niekonstytucyjny… Tak więc 
nie będziemy tego wiedzieli, chyba że ktoś to zgłosi 
i w ten sposób prawnie usankcjonuje kompletną bzdu-
rę, jakąś kompletną paranoję, bo tak by to wyglądało. 
Myślę, że opozycja nie zgłosi tego projektu do tego 
Trybunału Konstytucyjnego, który jest w tej chwili 
i który, jak się wydaje, swoje orzeczenia gdzieś tam, 
na jakichś prywatnych spotkaniach w prywatnych 
apartamentach ustala. Tak się wydaje.

Szanowni Państwo, pretekstem do wprowadzenia 
tych zmian tak szybko był film braci Sekielskich, któ-
ry wszyscy obejrzeliśmy. Ten film zbulwersował kraj. 
W ciągu chyba 2 dni obejrzało go w internecie 20 mi-
lionów osób. To był film, który doprowadził do swo-
istego szoku, chociaż Polacy byli już po obejrzeniu 
filmu „Kler”, który dał swoją artystyczną interpreta-
cję pewnych rzeczy niedobrych, które się w Kościele 
dzieją. W każdym razie film braci Sekielskich skłonił 
do bardzo szybkiego… był pretekstem do wprowa-
dzenia projektu zmian w kodeksie karnym do Sejmu, 
chociaż de facto tak naprawdę wśród tych wszystkich 
zmian, które, jak mówiłam, dotyczą aż 105 artykułów, 
są zmiany tylko do 1 artykułu dotyczącego pedofilii.

I teraz tak. Mieliśmy w Sejmie 3 czytania w 2 dni 
i trafiło to do nas, do Senatu. Dowiedzieliśmy się,  
że otrzymujemy projekt, który – jak się nagle okaza-
ło – będzie miał kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych 
przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy 
nie głosowali nad tymi poprawkami, tak jak już po-
wiedziałam, ze względu na niekonstytucyjność tego 
procedowania w Sejmie. W każdym razie zadziwia 
fakt, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
nigdy nie znajdują żadnych czy prawie żadnych błę-
dów w przedstawianych tutaj ustawach, nagle w tak 
krótkim czasie znaleźli tych błędów kilkadziesiąt i je 

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie występowało jeszcze 11 osób, jak rozu-

miem. Postaramy się w miarę streszczać, żebyśmy 
w ogóle zdążyli na niedzielne wybory.

Szanowni Państwo, Panie Ministrze… Pan mini-
ster już wyszedł. Szkoda, że nie wysłucha naszych 
uwag. Mam nadzieję, że będą mu przekazane.

Po pierwsze, chciałabym powiedzieć tak: otrzyma-
liśmy projekt, który ‒ przypomnę ‒ na 363 artykuły 
w kodeksie zmieniał aż 105 artykułów. Co to oznacza? 
To oznacza bardzo głębokie i dosyć znaczne zmia-
ny tak naprawdę, nie kosmetyczne, nie takie, które 
można nazwać jakimiś drobnymi zmianami. Są to 
poważne zmiany, takie zmiany ‒ co tutaj udowod-
niliśmy, zadając pytania ‒ które są znaczne i które 
są zmianami w kodeksie. I przyznał to nawet pan 
minister Ziobro. A osobą, która tego nie uznaje, jest 
pan marszałek Kuchciński. Dlaczego mówię tutaj 
o Sejmie, skoro obradujemy w Senacie? Dlatego że 
nasza decyzja, którą podejmiemy dzisiaj w głoso-
waniu, sprawi, że projekt ten wyjdzie i będzie mógł 
zostać podpisany lub nie przez pana prezydenta. On 
będzie tą ostatnią instancją, która będzie mogła całą 
sytuację uratować. Ale powiem, o co chodzi. Chodzi 
o to, że moglibyśmy jeszcze dzisiaj tutaj, w Senacie, 
ustrzec siebie przed ogromnym błędem, to znaczy 
przed uznaniem tej całej procedury sejmowej za le-
galną. Według opinii wielu ciał, wielu stowarzyszeń, 
opinii wybitnych prawników ta procedura, która była 
w Sejmie, naruszyła Regulamin Sejmu… naruszy-
ła przynajmniej 2 artykuły konstytucji, naruszając 
Regulamin Sejmu, albowiem konstytucja w art. 112 
mówi, że prace Sejmu określa regulamin, a art. 119 
mówi wprost o 3 czytaniach. Co to oznacza? To ozna-
cza, że jeżeli jakiś projekt wchodzi i dotyczy zmian 
w kodeksie, to dyskusja nad nim powinna się odbywać 
w specjalnym trybie legislacyjnym przewidzianym 
dla kodeksów i nie ma tu tak naprawdę wyjątków. 
Osobą, która w ostateczności rozstrzyga, czy to jest 
kodeks, czy to nie jest kodeks, jest marszałek Sejmu. 
I marszałek w tej sytuacji oczywiste zmiany w kodek-
sie i oczywiste zmiany kodeksu uznał za niezmiany 
w kodeksie, czyli osobiście zaświadczył o czymś,  
co jest naocznie kompletnym bezsensem. I tak, mó-
wiąc prostymi słowami, wygląda sytuacja. Co ozna-
czało złamanie tego regulaminu? Oznaczało, że nie 
było 14 dni od doręczenia na zapoznanie się z tym ma-
teriałem. Czyli pierwsza rzecz ‒ posłowie nie mogli 
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos ma pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Szanowna Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
To jest kolejna sytuacja, która jest bardziej ku-

riozalna od poprzednich. Wydawało się, że już nie 
będzie jeszcze bardziej kuriozalnych sytuacji od tych, 
których byliśmy świadkami przy uchwalaniu ustaw 
w ciągu 2 dni, maksymalnie 2 dni. Ale to były zwykłe 
ustawy. W tej chwili mamy do czynienia z uchwa-
leniem znaczącej zmiany w kodeksach – znaczącej 
zmiany, ponieważ ta zmiana dotyczy całego kodek-
su karnego, w którym jest 109 zmian, 19 przepisów 
w kodeksie karnym wykonawczym, 5 przepisów 
w kodeksie postępowania karnego, 2 przepisów w ko-
deksie wykroczeń i kilkunastu w innych ustawach, 
w tym m.in. w prawie o ruchu drogowym.

Dlaczego to jest zmiana kuriozalna? No bo mar-
szałek Sejmu, który miał prawo skrócić procedowanie 
– no, ono często jest skracane – stwierdził, że to nie 
jest zmiana w kodeksie, tylko w zwykłej ustawie, 
a przecież tak nie jest, bo tytuł tej zmiany to zmiana 
w kodeksie. Oprócz tego pan minister Ziobro stwier-
dził tutaj także rzecz po prostu oczywistą. No, każdy 
z nas może to stwierdzić.

Ale dlaczego pan marszałek Sejmu poszedł tą dro-
gą, łamiąc Regulamin Sejmu? No dlatego, że zbliżają 
się wybory, wybory do Europarlamentu, i gruchnęła 
sprawa pedofilii w Kościele, tzn. okazało się, że te 
różne sygnały wcześniejsze – Dominikana, Tylawa 
– to nie są jakieś incydentalne przypadki. Po filmie 
Sekielskich ruszyła w zasadzie lawina, którą moż-
na by nazwać także… No, nie była to burza, ale był 
to po prostu cyklon. I partia rządząca, czyli Prawo 
i Sprawiedliwość, chciała pokazać, że jest zdecydowa-
na w tej kwestii. Ale jednocześnie chciała utopić spra-
wę pedofilii w Kościele w ogólnej zmianie kodeksu. 
Stąd te ponad 100 artykułów itd., które były wcześniej 
przygotowane i które nie musiały być procedowane 
w takim trybie. A po decyzji, po przesłaniu przez rząd 
tych zmian kodeksowych w ciągu 48 godzin zostały 
one uchwalone i stały się ustawą sejmową.

A co się dzieje w Senacie? No, w Senacie przy-
zwyczailiśmy się do tego, że są dodatkowe dni po-
siedzeń, kiedy nie zdążymy zrealizować wcześniej 
zapowiedzianego programu, porządku obrad Senatu. 
W tym przypadku było zapowiedziane posiedzenie 
na 28 i 29 maja, ale po raz pierwszy zadecydowa-
no, że taki dodatkowy dzień zostanie zwołany nie 
później, a wcześniej, o 4 dni wcześniej. Dodatkowy 
dzień wcześniej? No, jest tu coś dziwnego. Z punktu 
widzenia logiki jest to dla mnie sytuacja bardzo dziw-
na. To jest tak, jakbyśmy… No, już nie będę dawał 

wszystkie przedstawili. I jeszcze dzisiaj pan senator 
sprawozdawca dokładnie opowiadał, że tych błędów 
było tak dużo, że one są dosyć poważne itd.

Wszystko to oznacza, że nie chodzi tutaj o pra-
wo, nie chodzi tutaj o jakąś sprawiedliwość, nie 
chodzi o to, o czym mówił tu dzisiaj pan minister 
Ziobro, o czym tak krzyczał, o te biedne ofiary i tych 
strasznych przestępców. Okazuje się, że prawdopo-
dobnie nie o to chodzi, tylko o jakieś wewnętrzne 
walki partyjne. Najpierw wykorzystano moment na 
wprowadzenie tego, to znaczy pod pretekstem walki 
z pedofilią wprowadzono zmiany, które przedtem nie 
znalazły uznania u władz Prawa i Sprawiedliwości, 
a w tej chwili, w drugim czytaniu postanowiono  
te zmiany jednak zmienić na tyle, że ten projekt 
wreszcie zaczyna być projektem, nad którym tak 
naprawdę można zacząć dyskutować.

I powiem państwu, że jeśli powołujemy się na 
opinię społeczną, mówimy, że np. opinia czegoś ocze-
kuje… Ja zadałam panu ministrowi pytanie, czy po-
ziom przestępczości wzrasta, czy spada. Poziom prze-
stępczości spada, minister to powiedział, co prawda 
powiedział, że on chętnie mierzyłby to inaczej,  
ale realnie poziom przestępczości spada, i to spada 
od 10 lat. Tak więc tak naprawdę nie ma żadnego 
uzasadnienia, żeby w tej chwili wnosić tego typu 
projekt. Ja nie mówię, że w kodeksie karnym nie ma 
błędów, ja nie mówię o tym, że… Być może niektóre 
kary należy podwyższyć i z całą pewnością warto by 
się było zastanowić, dlaczego, na co słusznie zwró-
cił uwagę pan minister Ziobro, większość wyroków 
dotyczących pedofilii zapada w zawieszeniu. Trzeba 
by było się nad tym zastanowić.

Mówi mi pan marszałek, że już kończymy. Mija 
mi czas, tak że, Szanowni Państwo, chciałabym po-
wiedzieć, że nie będę brała udziału w głosowaniu 
– myślę, że większość moich kolegów i koleżanek 
z klubu również nie – dlatego że nie moglibyśmy 
głosować nad tą ustawą, nawet jakby była ona w tej 
chwili dobra. Została ona przyjęta z grzechem pier-
worodnym, była ona źle procedowana w Sejmie,  
a to oznacza, że będzie mogła być zaskarżona,  
co przyniesie kiedyś, w przyszłości… Nawet jeżeli  
ta ustawa tak naprawdę wejdzie na 1 dzień, to będzie 
to oznaczało, że już później nie można będzie kogoś 
oskarżyć o to samo przestępstwo. Tak że zwracam 
na to uwagę, że podejmujemy się rzeczy, które będą 
w przyszłości zaskarżane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)
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(senator B. Borusewicz) ralnego śledztwa w sprawie. Kiedy taka informacja 
jest podana publicznie i organa czy minister, proku-
rator generalny ją otrzymuje, to dla mnie jest jasne, 
że powinien wszcząć śledztwo w sprawie, spróbo-
wać ustalić, jakie są informacje, kto te informacje 
przekazał. Przecież to jest podstawa. Ale tego nie 
ma. Nie ma tego, tylko są decyzje i słowa. Decyzje, 
które, jak mówię, nie wiadomo, jak będą realizowane. 
A jak państwo funkcjonowało? Przypadki pedofilii, 
o których mówił przedstawiciel episkopatu, organy 
państwa zgłosiły tylko w 5,8%, czyli prawie… No, 
widać tutaj, że organa państwa nie funkcjonowały. 
Muszę powiedzieć…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Mar- 
szałku, czas minął.)

Już kończę.
Ze zgrozą słuchałem słów książąt naszego 

Kościoła, że jest to nagonka na księży, że holocaust,  
że pedofilia w Kościele to hasło ukute ideologicznie,  
że „nie oglądam byle czego”… Nadzieją zaś napawa 
to, o czym mówi, i to, co próbuje robić arcybiskup 
Polak. Te słowa – nie będę przytaczał, kto je wypowia-
dał, ale każdy przecież wie, kto to wypowiadał – są na-
prawdę, naprawdę fatalne. I największy problem jest, 
jak mówię, nie w tym, że kary są za niskie. Bo tylko 
3 księży, jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, 
zostało skazanych na więzienie. Największy problem 
jest w tuszowaniu i przemilczaniu wewnątrz instytucji 
kościelnej. I w tym przypadku państwo musi dzia-
łać, bo nie może być jakiegoś znaczącego obszaru… 
w ogóle obszaru w państwie, który jest poza prawem 
obowiązującym w Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Teraz zabierze głos pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tyle problemów tutaj wyniknęło, także z prze-

mówienia, z pytań i z odpowiedzi pana ministra, że 
naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo nie starczy-
łoby kilku godzin. 

Proszę państwa, ale zacznę od kwestii w moim 
pojęciu zasadniczej, która została już tutaj omówiona 
przez panią senator Zdrojewską. Mianowicie tryb, 
który naruszył regulamin. Został w sposób rażący na-
ruszony regulamin, ponieważ uznano, tak jak tutaj już 
powiedziano, że nie debatujemy nad kodeksem. Stąd 
te oczywiste pytania, czy rzeczywiście… Pytaliśmy 
pana ministra, czy rzeczywiście mamy do czynie-
nia z kodeksem. No, na szczęście rozwialiśmy swo-
je ewentualne wątpliwości i wiemy, że z kodeksem. 
Czyli tym bardziej została potwierdzona teza, którą 

przykładu takiej sytuacji, jakby się nawiązywał… No, 
niewątpliwie jest to coś trudnego do zaakceptowania. 
A o co chodziło z tym dodatkowym dniem wcześniej? 
No, chodziło o to, żeby on wypadł akurat na ostatni 
dzień, kiedy można prowadzić kampanię wyborczą. 
Bo słyszeliśmy przekaz ministra Ziobry: my chcemy 
zaostrzać kary, walczyć z pedofilią, a wy nie, czyli 
wy jesteście współodpowiedzialni. A to my mamy 
szczególne kontakty z Kościołem katolickim? To nas 
większość księży popiera? Platformę? No przecież 
wiadomo, że popiera PiS. Rozumiem, że tutaj jest 
taka sytuacja, że trzeba zareagować, bo okazała się 
skandaliczna, nie do zaakceptowania. Jednak trze-
ba to zrobić tak, żeby powiedzieć czy pokazać, że 
w zasadzie niewiele się dzieje, bo przecież pedofilia 
jest wszędzie, wśród murarzy, odlewników, nauczy-
cieli… No tak, tylko tam, w tej przestrzeni, prawo 
działa, zaś w Kościele… Kościół był wyjęty z za-
kresu działania prawa państwowego. I wszystko, co 
w tej chwili już wiemy, na to wskazuje. Przenoszenie 
księży pedofilów, krycie ich, niepowiadamianie… Do 
2001 r. obowiązywała w Kościele zasada, według 
której powiadomienie o tym na zewnątrz Kościoła czy 
wynoszenie tego na zewnątrz struktury Kościoła było 
obłożone karami kościelnymi. To stworzyło taką sytu-
ację – kiedy już prawnie, także w Kościele, nastąpiło 
odejście od tego – że prawnie tak, nastąpiło, ale prak-
tyka była kontynuowana. I w tej chwili mamy taką 
sytuację, że jest nowelizacja, bardzo szeroka noweli-
zacja dotycząca kodeksu karnego i innych kodeksów, 
o których powiedziałem, i ministerstwo czy minister, 
który jeszcze wczoraj stwierdził, że ta nowelizacja jest 
idealna i krytycy z krakowskiego instytutu nie mają 
racji, przyjmuje wszystkie zasadnicze wnioski tego 
instytutu. Przyjmuje je i akceptuje. A jednocześnie 
mówi, że nie mają racji. Nie wiem, ale to jest jakaś, 
jak mówię, zaskakująca, powiedziałbym, pokrętna 
dialektyka. Albo tak, albo tak.

Ta nowelizacja oczywiście nie załatwia wszystkie-
go. Ta nowelizacja w 10 zmianach dotyczy pedofilii, 
ale co do pedofilii w Kościele – przede wszystkim 
na tym chcę się skoncentrować – to ona przecież nie 
załatwia wszystkiego. Istotna jest praktyka. Jaka bę-
dzie praktyka? Czy praktyka będzie taka, że władze 
państwowe będą przymykały oczy i udawały, że nic 
złego się nie dzieje, i działały dopiero pod wpływem 
opinii publicznej, czy jednak zdecydują się na podję-
cie działań? Mnie dziwi, że po konferencji episkopatu, 
na której poinformowano o tym, że w ramach in-
formacji wewnętrznych Kościoła zgłoszenia czynów 
pedofilskich objęły 382 duchownych i dotyczyły 625 
ofiar z ostatnich 18 lat… Dziwi mnie, że tego typu 
informacja, podana przecież publicznie, nie spowo-
dowała wszczęcia przez ministra i prokuratora gene-
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(senator P. Zientarski) dlaczego nie przygotowała tego komisja kodyfika-
cyjna, dzięki której oczywiście mogła otworzyć się 
ta szeroka dyskusja. To bardzo dobrze, że zmiany są 
dokonywane, ale jeszcze przed tym, zanim zostaną 
uchwalone… Proszę państwa, jeśli mamy do czynie-
nia z przedłożeniem tego rodzaju, że na 360 artyku-
łów kodeksu karnego 105 jest zmienianych, to można 
powiedzieć, że praktycznie to nie jest tylko zmiana 
kodeksowa, w wypadku której trzeba, żeby było  
14 dni, ale to jest de facto nowy kodeks. No, w ta-
kiej części to jest nowe rozwiązanie. Tym bardziej,  
że dotyczy nie tylko części szczegółowej, ale i czę-
ści ogólnej, czyli filozofii. Czyli właściwie powinno  
to być 30 dni, a nie 14 dni przy właściwym interpre-
towaniu Regulaminu Sejmu.

Mówi się, że Senat teraz może to zmienić. Proszę 
państwa, te poprawki, które zostały złożone na po-
siedzeniu Komisji Ustawodawczej, zajmują 36 stron.  
Ja jako adwokat z 30-letnim stażem i doktor nauk 
prawnych powiedziałem, że ja nie jestem w sta-
nie przeanalizować tych poprawek w odniesieniu  
do zarzutów, jakie były do tej pory formułowane.  
Na szczęście do mojego kompleksu związanego z nie-
ogarnianiem tego wszystkiego dołączył doktor nauk 
prawnych, przedstawiciel rzecznika praw obywatel-
skich, bo powiedział, że też nie jest w stanie tego zro-
bić, a jest znacznie młodszy. Troszeczkę więc, że tak 
powiem, wzmocniłem się psychicznie, bo myślałem, 
że to tylko mnie dotyczy ten problem. No, proszę pań-
stwa, on mówi: na pierwszy rzut oka… Oczywiście 
część jest… Zostały sformułowane poprawki wy-
chodzące naprzeciw uwagom, ale tylko części uwag. 
Tu nie zostały zawarte wszystkie poprawki. Powiem 
dla przykładu, że ustawa nie zawiera wyeliminowa-
nia z dyrektyw wymiaru kary wychowawczego… 
to znaczy zawiera wyeliminowanie z dyrektyw wy-
miaru kary celu wychowawczego. Jest to niezgodne 
z międzynarodowym pakietem praw człowieka i oby-
watela. To jest jeden z elementów, proszę państwa.

No, słyszymy, że tego rodzaju problem może nieść 
ta kwestia – tego rozwiązania też nie ma, zostało 
ono złagodzone, bo tu rozstrzygnięcie fakultatywne 
zostało wprowadzone – że uchwalona ustawa przewi-
duje karę bezwzględnego dożywotniego pozbawienia 
wolności, która w świetle orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka jest karą okrutną, niehu-
manitarną, a jej wprowadzenie utrudni współpra-
cę z innymi państwami w ściganiu najpoważniej-
szych przestępstw. A przecież już mamy problem 
wynikający z orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, że należy badać właściwie każdy 
wniosek o ekstradycję. Zatem to jeszcze pogłębi ten 
problem. I na te pytania oczywiście nikt w sposób 
poważny nie odpowiedział.

Oczywiście, że popieramy część projektu, ale 
nie możemy się pod nim podpisać – ja na pewno nie 

m.in… Już nie będę cytował tej szkoły krakowskiej, 
niezbyt lubianej przez pana ministra, ale przytoczę 
sentencję pana prof. Wyrzykowskiego, który wprost 
napisał: „To prawo z nieprawego łoża”. I w konkluzji 
stwierdził: „Skala naruszeń procedury ustawodawczej 
powinna skłaniać do natychmiastowego zaprzestania 
dalszych prac nad projektem ustawy o zmianie kodek-
su karnego i niektórych innych ustaw, tym bardziej że 
dostępne analizy treści przyjętej regulacji wskazują 
na poważne błędy legislacyjne o trudnych do zaak-
ceptowania prawnie i społecznie skutkach. Trudno 
też byłoby sobie wyobrazić przejście do porządku 
w ewentualnej prewencyjnej lub następczej proce-
durze kontroli konstytucyjności ustawy nad rażącym 
naruszeniem procedury ustawodawczej”.

Proszę państwa, pan profesor nie ma wątpliwości, 
że przy kontroli konstytucyjnej będzie jednoznacz-
nie stwierdzona taka sytuacja, dlatego że m.in. prof. 
Wronkowska, członek Trybunału Konstytucyjnego, 
też mówiła na temat odrębności procedury związanej 
z uchwalaniem kodeksów. Tu jest kompletna zgo-
da. Dlatego też tych 14 dni… Nie ma możliwości 
skrócenia. I, proszę państwa, jak słyszę te cyniczne 
sformułowania pana ministra, z uśmieszkiem, że od 
tego jest Senat, żeby poprawił, a Sejm to właściwie 
tylko rejwach… Ale, przepraszam bardzo, a jak ma 
się zachowywać opozycja, kiedy domaga się swo-
ich praw, które są zagwarantowane w regulaminie? 
Kiedy domaga się właśnie możliwości poważnego 
traktowania przedstawicieli narodu? Tym bardziej 
że wszyscy, którzy opiniowali, mówią jednoznacz-
nie… Ja tylko tu przytoczę, bo jestem adwokatem 
i w związku z tym wiążą mnie uchwały prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest 1 tylko kwestia, 
o której pisze prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 
przedstawiciele prezesa: „Proponowane zmiany zo-
stały opracowane w sposób hermetyczny, czyli bez 
szerokiego transparentnego udziału specjalistów 
w tej dziedzinie. Okoliczność ta jest wyraźnie wi-
doczna w projektowanej ustawie i ciąży jej wieloma 
rozwiązaniami zasługującymi na negatywną ocenę”. 
Podpisali: adwokat prof. dr hab. Jacek Giezek i adwo-
kat prof. dr hab. Robert Zawłocki. Proszę państwa,  
to są praktycy. To są teoretycy i praktycy jednocześnie 
i ja o takich pytałem.

Pytałem pana ministra Ziobrę, z kim to konsulto-
wał, no to powiedział, że… Wymienił nazwisko dra 
Kochanowskiego, który przecież już tyle lat nie żyje, 
bo zginął w katastrofie smoleńskiej. No, jak w ogó-
le mógł mieć wtedy takie pomysły, myśleć o czymś 
takim, proszę państwa? No, wymienił to nazwisko 
w odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego nie powo-
łał komisji, a ma takie prawo i do tej pory była taka 
powszechna praktyka. I wszystkie autorytety pytają, 
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(senator P. Zientarski) wanie, matematyczna większość. Istotą jest docho-
dzenie prawa. A jeśli chodzi o dochodzenie prawa, 
to w państwach demokratycznych nie ma innej drogi 
niż demokracja.

Z dramatyzmem oglądamy to, co się dzieje w tej 
chwili w Wielkiej Brytanii. Proszę zauważyć, ile jest 
tam prowadzonych konsultacji, jak jest prowadzony 
dialog, w ilu różnych formach. Państwo – przepra-
szam, Koledzy – idziecie na skróty. Wy idziecie na 
łatwiznę. I dlatego ten zarzut, tak uważam, jest surow-
szy niż zarzut złamania regulaminu. Łamiecie zasadę 
państwa demokratycznego, zasadę dialogu społecz-
nego. Ta ustawa nie jest dla pani senator Anders ani 
dla senatora Jana Rulewskiego, który, mam nadzieję, 
już ucieknie od odpowiedzialności karnej czy jeszcze 
innej. Ta zasada jest dla tych wszystkich, którzy się 
dzisiaj urodzą, którzy jutro będą żyli i dożywali, mam 
nadzieję, swych dni w państwie demokratycznym. 
Wy tę zasadę łamiecie, odmawiacie społeczeństwu 
prawa do uczestnictwa, partycypacji w państwie, 
które ma być dobrem wspólnym wszystkich Polaków.

W tej wąskiej przestrzeni czasowej i w tej wąskiej 
przestrzeni zakreślonej przez tworzenie tego prawa 
trudno się wypowiedzieć wielorako. Nie mam takiej 
zdolności zresztą, ale chciałbym powiedzieć o 2 wąt-
kach. Wywodzę swoją wiedzę z pewnej praktyki, dość 
bogatej, w której wiele lat dotykałem tego bezpośred-
nio. Zacznę od kwestii najważniejszej – nieporuszanej 
do tej pory, ale bardzo istotnej. 

Otóż składam poprawkę, żeby ta ustawa miała 
vacatio legis wynoszącą 1 rok, i to bynajmniej nie 
po to, żeby opóźniać wprowadzenie jej założeń – nie 
dyskutuję teraz z nimi, nie podważam tych założeń 
– ale po to właśnie, żeby była skuteczna.

Już w pytaniach wykazałem, że ta ustawa, jak 
mówił minister Ziobro – i nie tylko on, przedstawiało 
to tutaj wielu senatorów – powstała na zamówienie 
społeczne. Nie wiem, czym się kierowali panowie 
ministrowie, ale badania pokazują, że przestępczość 
spada, i to znacznie, we wszystkich kategoriach, 
a wykrywalność wzrasta – przestępczość spadła chy-
ba o 30%, wykrywalność wzrosła o 6%. A co najważ-
niejsze, badania, którymi się posługuję, wskazują, 
że społeczeństwo z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
bezpieczeństwa – taka jest prawda – począwszy  
od dróg publicznych, gdzie liczba śmiertelnych wy-
padków maleje mimo przyrostu komunikacji i mobil-
ności społeczeństwa, a skończywszy na kradzieżach, 
zabójstwach. A więc jest pytanie, skąd nagle taka 
opcja, takie oskarżanie świata przestępczego czy 
w ogóle Polaków. No bo świat przestępczy to jest 
część Polski. Jak napisał jeden bloger – to na jego 
odpowiedzialność to mówię – ma być jak w komunie: 
więcej, wyżej, dalej, czyli więcej wsadzać, wyżej 
karać i dalej ich trzymać w więzieniu. Nie wiem, 
skąd to się bierze, skoro wszystkie wskaźniki w ra-

mogę i myślę, że także większość tutaj – nie dlatego,  
że uważamy, że nie należy walczyć z pedofilią w spo-
sób skuteczny i podnosić karalności. Nie. Nie mo-
żemy się podpisać pod całą ustawą, nie tylko z tym 
grzechem pierworodnym, ustawą, która może być… 
Jeśli będzie zaskarżona, to będzie rozpoznawana 
i będzie stwierdzenie ewidentnej… No, tu nie ma 
żadnej dyskusji. Będzie stwierdzenie niezgodności 
z konstytucją. Czy my mamy angażować się w tego 
rodzaju ustawę? Nie mówię już o tym, że wiele dezy-
deratów nie zostało przyjętych i nie ma na to czasu. 
To jest problem. Jak wy traktujecie senatorów, którzy 
nie mają czasu na to, żeby przygotować poprawki 
do tak bardzo skomplikowanej materii? A mówi się,  
że kwestie kodeksowe wymagają szczególnej znajo-
mości prawa, szczególnej wiedzy prawniczej.

Proszę państwa, sytuacja jest po prostu jedno-
znaczna i oczywista. Jeśli chodzi o poprawki – tak, 
ale absolutnie nie można poprzeć ustawy w całości, 
ustawy dotkniętej, tak jak powiedziałem, grzechem 
pierworodnym i takiej, której nie jesteśmy w stanie 
poprawić, choć widzimy jej błędy. Nie możemy za te 
błędy odpowiadać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Teraz proszę pana senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Padają tu zarzuty dotyczące grzechu pierworod-

nego i wyciągane są z nich wnioski ze strony moich 
kolegów, Platformy Obywatelskiej, ale mój zarzut 
jest głębszy. Bo jeśli przyjąć w sposób oczywisty, 
że kodeks karny, przedstawiony i objawiony nam, 
został rozpatrzony w ciągu paru godzin, prawie  
że w czasie ujemnym, to ja stawiam zarzut rządowi 
dobrej zmiany, że łamie zasadę konstytucji, która jest 
zawarta w preambule. Warto pamiętać, że preambuła, 
tak przecież istotna dla tej konstytucji, ale też zasady 
życia w państwie demokratycznym nakładają na nas 
obowiązek dochodzenia do rozstrzygnięć w sprawach 
podstawowych praw człowieka, a takie sprawy regu-
luje niewątpliwie kodeks karny – jakkolwiek byśmy 
go nazywali, czy to kodeksem, czy ustawą, chodzi 
o prawa podstawowe – w ramach dialogu społeczne-
go. Nie zdajemy sobie sprawy, zwłaszcza prawa stro-
na… Moi koledzy może tego nie doświadczyli, może 
nawet na migi ćwiczyli demokrację w Solidarności 
albo w ogóle w niej nie byli i nie podglądali państw 
demokratycznych. Nie jest istotą demokracji głoso-



101
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rulewski) wiedziałbym, w sposób średniowieczny grupa osób, 
nieduża na szczęście, bo to 400 osób, przebywa w tej 
chwili na tzw. dożywotkach, jak w więzieniu się mówi 
na dożywocie. To skazani na dożywocie, w tym ko-
biety…

(Rozmowy na sali)
Niech pan słucha, Panie Jackowski.
…W tym te kobiety, które oprócz tego, że są 

zbrodniarkami, są też kobietami. Panie Senatorze 
Jackowski… Do pana to kieruję, bo pan jest godzien 
tej uwagi. W korytarzu jest wystawione zdjęcie Jana 
Pawła II. Tak bardzo – wiem – jesteście oddani temu 
papieżowi, podobnie jak inni. Ale niech pan wie, 
Panie Senatorze Jackowski, że papież Jan Paweł II 
trzykrotnie przebaczył terroryście dwukrotnie ska-
zanemu na dożywocie. A inne państwa, przychylając 
się do tego gestu, tego Ağcę, który nie przebaczył 
papieżowi, wypuściły na wolność.

Ja się pytam: po której stronie wy stoicie, prokla-
mując te nieludzkie, przekreślone przez Radę Europy 
artykuły, w których człowieka – jednak człowieka, 
chociaż podłego, kryminalistę, zbrodniarza – chcecie 
na zawsze zamknąć w lochu? Odpowiedź jest jasna. 
Dlaczego wchodzicie w tak niewielkiej sprawie, jeśli 
chodzi o liczby, w konflikt z całą Europą? Dlaczego 
chcecie utrudnić pracę Służbie Więziennej? Bo prze-
cież taki więzień nie może przebywać samodzielnie 
w celi, musi przebywać z innym, najczęściej młodo-
cianym. Czy po to, żeby móc dokonywać kolejnych 
przestępstw? Dlaczego nie liczycie się z tym, że on 
może przed końcem swego życia dokonać pewnych 
aktów cywilnych wobec otoczenia, czasem dzieci? 
Ta kobieta może chce się już rozstać… Dlaczego 
łamiecie art. 41 ust. 4 konstytucji, który mówi,  
że kara musi być humanitarna? Człowieka trzeba trak-
tować humanitarnie. To z jego istoty się wywodzi, 
to nie jest zwierzę. To jest nadal człowiek, człowiek 
godny. I nie jest prawdą, że ktokolwiek w tym kraju 
myśli o tym, jak tu się podrzuca, obrażając społe-
czeństwo… że wszyscy chcą czy wielu chce, wbrew 
ministrowi Ziobrze, wypuścić człowieka, żeby znów 
gwałcił. Użył przykładu bardzo nieeleganckiego – to 
nie jest klasa, moim zdaniem, zwykłego urzędnika 
w ministerstwie – że oto w Grudziądzu zbrodniarz 
wypuszczony, gwałciciel znów zgwałcił. No, jak su-
gerowałem, pewnie jeszcze był członkiem Platformy. 
W momencie, kiedy postanowienia tej ustawy były 
już szeroko publikowane, w Gorzowie 24-letni męż-
czyzna zakneblował dziewczynę, umieścił w wersalce 
i różne inne podejrzane akty czynił. Ale nigdy, Panie 
Senatorze Jackowski, nie dopuściłbym się tego, żeby 
oskarżać pana, rząd PiS, Ziobrę, o to, że jest sprawcą 
tego przestępstwa, tej zbrodni! Po prostu w mojej 
świadomości, w mojej logice, w chrześcijańskim wy-
chowaniu nie mieści się pojęcie zemsty, stawanie po 
tej stronie, po której być może stawał Ali Ağca. 

mach rządu dobrej zmiany rzekomo uległy – a myślę,  
że prawdziwie uległy – takiej zmianie. Różne tu pa-
dają przypuszczenia, ale ja się w to nie będę bawił, 
bo nie mam czasu.

Chcę jednak uzasadnić bliżej ten 1 rok. Czego 
ta ustawa będzie dotyczyć? Przede wszystkim tych 
160 tysięcy spraw, zarzutów, które stawia się rocznie 
oskarżonym w Polsce. Jeśli się włączy w to jeszcze 
aparat wymiaru sprawiedliwości i rodziny tych osób, 
to te ustawy będą dotyczyć od 800 tysięcy do 1 mi-
liona osób, czyli jest to bardzo istotna sprawa. Jeśli 
tak, to oczywiście chodzi o to, żeby te działania były 
skuteczne. Ale czy one są skuteczne? Jak wykazałem, 
w chwili obecnej prawie 30% przestępców osądzo-
nych, skazanych, wezwanych do odbywania wyro-
ków, tych wyroków nie wykonuje. Nie wykonuje ich,  
bo jest ciemna dziura w wymiarze sprawiedliwości, 
która narusza to, czym rząd tak się chwali – nieuchron-
ność. No, jaka to jest nieuchronność, gdy przestępca 
po wielu trudach, po wielu działaniach wymiaru spra-
wiedliwości tej kary nie odbywa. Co więcej, mógłbym 
tu przytoczyć przykłady, że ci przestępcy, ukrywa-
jąc się, popełniają kolejne przestępstwa, korzystają 
z premii ukrywania się. A tymczasem cele są puste 
– cele stworzone w okresie tej „przeklętej” Platformy, 
stworzone według najwyższych standardów. Jak sam 
pan minister przyznał, one są puste, 10 tysięcy miejsc 
w celach jest… I teraz jest pytanie. Ta ustawa niewąt-
pliwie tworzy nową klientelę dla tych cel. No, może 
to się zbilansuje, tylko jest pytanie: kogo z tych cel 
wyrzucimy, żeby wprowadzić następnych lokatorów? 
Może tych złodziejaszków, co kradną w marketach? 
No, ale wtedy oburzą się właściciele marketów. Może 
tych chuliganów, co niszczą mienie, co niszczą na-
grobki? To wtedy oburzą się inni. Czyli nie ma tu 
żadnego uzasadnienia, żeby tę ustawę wprowadzać 
w ciągu 3 miesięcy, jak mówi nakaz, tylko trzeba jej 
stworzyć większe vacatio legis. Jest 105 artykułów, 
istotnych zmian. To jest też praca dla sądów, to jest 
też egzamin dla Służby Więziennej, dla prokuratorów, 
dla kuratorów, a także, jak wcześniej już wykazałem, 
dla zdychającego systemu nadzoru elektronicznego. 
Przykład? W Bydgoszczy na 1 tysiąc spraw skiero-
wanych do sądu o zastosowanie kary, w tym nadzoru 
elektronicznego, w ciągu 2017 r. sądy nie orzekły 
ani jednego nadzoru. Według moich przypuszczeń 
i wiedzy jest tak dlatego, że ten system padł. Ten 
system padł, więc sądy tego nie orzekają. Czyli nie 
ma powodów, dla których my byśmy musieli zgłosić 
tę ustawę w takim trybie, niejako pilnym, do przyjęcia 
jej w parlamencie, a później wdrażania w życie.

I druga sprawa. Druga sprawa dotyczy tylko frag-
mentu tej ustawy, mianowicie kwestii przedtermino-
wego… wykonywania reszty kary. Zamknięta, po-
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(senator J. Rulewski) ani opinii Rady Ministrów. Pan minister zasłaniał się 
niepamięcią co do tego, kiedy to było na posiedzeniu 
Rady Ministrów. Proszę mi wierzyć, że ta strona jest 
prowadzona bardzo profesjonalnie i wszystkie zmiany 
są nanoszone natychmiast. To, że tutaj tego nie ma, 
świadczy o tym, że ścieżka tworzenia tej ustawy była 
co najmniej dziwna.

Podobno – opieram się na relacji pana ministra 
Ziobry – głównym odpowiedzialnym był pan doktor 
habilitowany, pan minister Warchoł. Przepraszam, 
ale użyję porównania chirurgicznego. Gdyby mój 
docent przez kilkanaście miesięcy tak nieudolnie 
przygotowywał rozległą operację i jeszcze by mi ją 
reklamował jako świetną, bezbłędną, a później by się 
okazało, że muszę ją w całości poprawiać, to chory 
by na tym strasznie cierpiał, a ja bym tego docenta 
wyrzucił z pracy. Tak niestarannej pracy ze strony 
Ministerstwa Sprawiedliwości 38-milionowego kraju 
się nie spodziewałem.

Pan minister słusznie zauważał, że oprócz surowo-
ści kary jednym z atrybutów wymiaru sprawiedliwo-
ści jest – o czym mówi każdy, kto choć trochę liznął 
prawa rzymskiego – nieuchronność kary. I to jest 
niezwykle ważny czynnik odstraszający przestępców. 
Mówił też z dużym afektem o mafiach VAT-owskich  
– tylko ja pytam, gdzie są te tabuny siedzących. Mówił 
o tym, że tu czy ówdzie ukarano jakiegoś pedofila, 
ale po pytaniu senatora Jackowskiego okazało się, 
że siedzi 1 ksiądz. A prokurator, który uniewinniał 
księdza z Tylawy za tzw. niewinne ciumki, jest tym, 
który jest twarzą tych zmian. No, czy to nie wydaje 
się państwu absurdalne?

Już nie będę tu przypominał kwestii abpa Paetza, 
nie będę wymieniał kwestii choćby zarzutów pod 
kierunkiem marszałka Kuchcińskiego, ale powiem 
znowu o czymś ze świata lekarskiego. Otóż jeżeli-
by ktoś zeznał przed prokuratorem pod przysięgą,  
że wręczył jakiemuś lekarzowi kopertę z 50 tysiąca-
mi zł, to zapewne następnego dnia rano zapukaliby 
do niego smutni panowie…

(Głos z sali: O 6.00…)
No, może o 7.00. A tymczasem rodzina prezesa 

Kaczyńskiego zeznała, że wręczyła 50 tysięcy zł, 
które miały być przekazane jakiemuś mitycznemu 
księdzu za protekcję przy załatwianiu jakiejś sprawy. 
I co? I nic. Prokuratura nie wszczęła nawet postępo-
wania wyjaśniającego. To przypomina mi taki dowcip 
– ale jest to cytat ze słów znanego prawnika – o tym,  
jak 2 koty rozmawiają między sobą o tym, że długie 
ręce sprawiedliwości polują przy ziemi, a spokojnie 
spać można tylko na świeczniku. Jeżeli tak ma wyglą-
dać nieuchronność kary w Rzeczypospolitej Polskiej, 
to znaczy to, że ten kraj stacza się w kierunku republi-
ki bananowej. Krytykuje się przewodniczącego trybu-
nału za to, że wychodzi z drzwi kawiarni „Czytelnik”, 
a jednocześnie kilka razy w tygodniu u pani prezes 

Dlatego składam poprawki, kolejne, żeby te 
wszystkie surowe postanowienia, bym powiedział, 
postanowienia średniowieczne, tam cofające Polskę 
w zakresie brania na siebie trudu sprawowania kon-
troli, opieki nad wypuszczonym więźniem, jednak 
zostały uchylone… to tak w duchu tego, w którego tak 
bardzo się wpatrujecie, czyli Jana Pawła II. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę poprawkę… Poprosiłbym o jej złożenie 

do końca dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Tadeusza 

Grodzkiego…
(Senator Tomasz Grodzki: Co pan marszałek z tym 

Tadeuszem…)
Tomasza, przepraszam, Tomasza Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
Trudno dyskutować o okrutnych czynach pedo-

filii, zwłaszcza w kontekście oskarżeń osób, które 
powinny cieszyć się szczególnym zaufaniem, a mia-
nowicie duchownych. Pan minister Ziobro zarysował 
nam idealny obraz wymiaru sprawiedliwości, mając 
czasami – mówię to już jako lekarz – pewne pro-
blemy z utrzymaniem afektu, ale to nie jest istotne, 
i chyba spis swoich marzeń jako ministra. Przecież 
nikt nie kwestionuje, że głównym celem nowelizacji 
kodeksu karnego miała być reakcja na ujawnione 
zbrodnicze fakty pedofilii w filmie braci Sekielskich, 
ale i wcześniej.

Losy tej ustawy są dziwne. Pan minister mówi, 
że ona się rodziła kilkanaście miesięcy. Przez Sejm 
przeszła przez 2 dni. Każdy przestępca zapewne ko-
rzystać będzie z adwokata, który będzie zaskarżał jej 
konstytucyjność, i będzie miał szansę na wygraną. 
Jak państwo wiecie, istnieje coś takiego jak Rządowe 
Centrum Legislacji, które ma oficjalną stronę: legi-
slacja.rcl.gov.pl. Jeżeli dana ustawa trafia do Senatu, 
to na tej stronie te wszystkie pola są zaznaczone  
na niebiesko. Tu są poszczególne etapy: uzgodnienia, 
konsultacje publiczne, opiniowanie, Komitet Rady 
Ministrów… A na końcu: Rada Ministrów; notyfika-
cja. Jak państwo poszukacie tu innych ustaw, choćby 
tych procedowanych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, 
zauważycie, że te wszystkie pola są zaznaczone  
na niebiesko, to znaczy że są wypełnione poszczegól-
ne… W tym przypadku kończy się na opiniowaniu 
i od razu idzie do Sejmu… Nie ma ani notyfikacji, 



103
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(senator T. Grodzki) na temat szczególnie ohydnej przestępczości związa-
nej z wykorzystywaniem seksualnym osób nieletnich. 
Opinia publiczna tymi faktami jest zbulwersowa-
na. Trudno się dziwić. To działa wyjątkowo mocno  
na emocje. I trudno nie reagować w sytuacji, gdy 
bezbronne osoby są w sposób przestępczy wykorzy-
stywane. Ale mam wrażenie, że nad debatą nad zmia-
nami w tym zakresie w kodeksie karnym przyszło 
nam dyskutować, niestety ‒ to się zbiegło wszyst-
ko razem ‒ w czasie toczącej się gorącej kampanii 
wyborczej. W związku z tym bardziej przeważają 
niekiedy emocje, bardziej przeważają jakieś doraźne 
cele, niż merytoryczna dyskusja.

Chciałbym powiedzieć tak: dla mnie informacja, 
którą podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, o śred-
niej karalności za czyny o charakterze pedofilskim na 
poziomie 2 lat, zasądzane w sądach prawomocnymi 
wyrokami, przy bardzo wysokim współczynniku kar 
orzekanych w zawieszeniu… Czyli w praktyce, we-
dług opinii publicznej, a także dla samego sprawcy 
skutki bezpośrednie tego rodzaju kary wydają się 
absolutnie nieproporcjonalne do skali czynów, które 
zostały popełnione. Wszystko to wskazuje, że po-
trzebne jest przyjrzenie się przepisom, które działają, 
i określeniu dolnych widełek przy stosownej kwalifi-
kacji tych czynów. I sądzę, że co do tego chyba w tej 
Izbie nie powinno być wątpliwości.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że w Polsce toczy 
się dyskusja na temat powołania specjalnej komisji, 
która miałaby się zająć przypadkami tuszowania czy 
specyficznego podejścia do tego rodzaju problemów. 
Uważam, że dobrze się stało, że premier Mateusz 
Morawiecki zapowiedział w tym zakresie powołanie 
specjalnej komisji państwowej ‒ podkreślam: specjal-
nej komisji państwowej, która miałaby działać, jak 
rozumiem, w oparciu o stosowaną ustawę, jaka mia-
łaby być procedowana, i która systemowo, a nie tylko 
selektywnie, działając w kierunku jakiegoś jednego 
określonego środowiska, zajęłaby się tą problematyką 
‒ ponieważ problematyka jest znacznie szersza niż 
to, co w tej chwili przede wszystkim przebija się do 
świadomości opinii publicznej.

Myślę, że obok filmu braci Sekielskich trochę nie-
zauważony przeszedł inny film, który był emitowany 
niedawno w telewizji publicznej. Myślę o filmie pana 
Sylwestra Latkowskiego, który dotyczył zjawiska tzw. 
mafii pedofilskiej z Dworca Centralnego. Ja powiem 
tak: nie chcę tutaj recenzować tego filmu ani odnosić 
się do treści, które tam były zawarte, ale to, co mnie 
szczególnie uderzyło, to jest kwestia znaków zapy-
tania i pytań, które pozostały bez odpowiedzi w za-
kresie konsekwencji w ściganiu tego rodzaju czynów 
zarówno przez organy ścigania, jak i przez wymiar 
sprawiedliwości. Przypomnę, że ten film jest sprzed 
kilkunastu lat. Od tego czasu zapewne wiele się zmie-
niło, ale statystyka, z którą się mierzymy, wskazuje, 

Przyłębskiej spotyka się nieformalny ośrodek władzy 
– i tu się okazuje, że można, że nic się nie dzieje.

Należy powiedzieć tak: okrutne przestępstwa 
przeciwko dzieciom – a one konstytucyjnie podlegają 
szczególnej ochronie państwa – w tym przestępstwa 
pedofilii i tuszowanie tych przestępstw, powinny być 
surowo karane. I dlatego będziemy popierać te po-
prawki. Ale pan minister powoływał się tu na opinię 
publiczną, mówił, że wsłuchuje się w głos ludu… 
Jeden ze słynnych polskich prawników, i to z pra-
wej strony, powiedział, że gdyby ustawodawcy pisali 
kodeksy pod dyktando opinii publicznej, to nadal 
żylibyśmy w cieniu szubienicy i wymyślnych na-
rzędzi tortur. Takimi argumentami minister rządu 
Rzeczypospolitej nie powinien się posługiwać.

Dlatego, patrząc na jakość tej ustawy i na to, 
co kiedyś się nazywało okazją do upieczenia kilku 
pieczeni na jednym ogniu… Jeśli idzie o poprawki 
zaostrzające karanie pedofilii, szczególnie w tych 
przypadkach, które dotyczą pedofilii ze strony osób 
bliskich, czyli osób szczególnego zaufania, tak jak 
i duchownych, to z pewnością je poprzemy. Ale bubla 
prawnego – który prawdopodobnie będzie uznany 
w Trybunale Konstytucyjnym za niekonstytucyjny, 
ponieważ te zmiany w kodeksie ponad wszelką wąt-
pliwość są przeprowadzone wbrew wszelkim regula-
minom – czyli całości tej ustawy poprzeć nie możemy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma teraz pan senator Radziwiłł… Ale jest 

nieobecny. Wobec tego pan senator Jackowski. Proszę 
bardzo.

Jeszcze dla porządku poinformuję państwa sena-
torów, że pan minister zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pana 
senatora Borusewicza, panią senator Zdrojewską, 
panią senator Sztark i pana senatora Rulewskiego.

Dopełniwszy tej formalności, udzielam głosu panu 
senatorowi Jackowskiemu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiciele 

Ministerstwa Sprawiedliwości!
Debatujemy nad nowelizacją kodeksu karnego, 

a tak naprawdę cała obecna dyskusja w jakimś sensie 
jest odwołaniem do tej dużej, ogromnej debaty pu-
blicznej, która od kilku tygodni w Polsce się toczy,  
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(senator J.M. Jackowski) zgadzamy się w sprawach kluczowych i mamy inne 
spojrzenie na najważniejsze kwestie, istotne z punktu 
widzenia państwa i obywatela. Zadziwia mnie jednak 
fakt, że te spory dotyczą także zmian w kodeksie 
karnym. Nawet jeśli jestem w stanie zrozumieć, że 
przy okazji opozycja skupia się przede wszystkim na 
haniebnych czynach pedofilskich, to okazuje się, że 
jest to temat straszny, bulwersujący i nośny, który dla 
niektórych stał się niejako trampoliną do zaistnienia 
w mediach. A przecież zmiany w kodeksie karnym 
są znacznie szersze i tylko nieliczni do nich się odno-
szą w sposób bardziej merytoryczny. Koniec końców 
w przestrzeni publicznej rodzi się wrażenie, że nie 
procedujemy dokumentu prawnego, a prowadzimy 
debatę o pedofilii i o tym, czy ta zbrodnia istnieje tyl-
ko wśród księży katolickich, czy też jest problemem 
również w innych środowiskach.

W ostatnich dniach starałem się zebrać opinie,  
te opinie, które publicznie się pojawiają, i parlamenta-
rzystów, i niektórych dziennikarzy, tych dziennikarzy 
mających negatywny stosunek do proponowanych 
zmian. Dowiedziałem się, że jednym z zarzutów wo-
bec procedowanej zmiany jest to, że dajemy polskim 
sądom możliwość, by karać surowiej niż dotychczas. 
Jako argument podawane jest to, że wysokość moż-
liwej kary nie spowoduje, że przestępca nie dokona 
czynu zabronionego. Całkowicie z tym się zgadzam. 
Jednakowoż to sąd decyduje, czy należy wymierzyć 
najwyższy wymiar kary za konkretne przestępstwo, 
czy nie. A przecież są takie zbrodnie, które ze względu 
na drastyczne okoliczności budzą szczególny sprze-
ciw. Powiedźcie mi państwo, czy nie burzy się w was 
krew w związku z tym, że niejaki Anders Breivik  
za zabicie z zimną krwią 77 osób otrzymał wyrok 
21 lat więzienia, i to tylko z tego powodu, że prawo 
norweskie nie przewiduje większej kary. Czy macie 
państwo litość dla zwyrodnialca, który w nadzwyczaj 
brutalny i okrutny sposób gwałci kobiety i dzieci? Czy 
macie litość dla zabójców? Czy odważycie się stanąć 
w tym miejscu i z czystym sumieniem powiedzieć, 
że 30 lat więzienia dla sadystycznego gwałciciela to 
zbyt wysoka kara? Wprowadzone zmiany nie zmusza-
ją sądu do penalizacji. Ta zmiana daje sądowi tylko 
możliwość.

Kolejna sprawa. Niektórzy sprzeciwiają się wpro-
wadzeniu możliwości zastosowania kary bezwzględ-
nego dożywocia, bez prawa do wcześniejszego zwol-
nienia. Twierdzą, że to niehumanitarne. Szanowni 
Państwo, 22 stycznia 2014 r. weszła w życie usta-
wa, którą media określiły jako ustawę o bestiach. 
Czyż ten dokument w sposób nieco zakamuflowany 
nie sankcjonuje kary bezwzględnego dożywocia? 
Wówczas uchwalenie takiej ustawy było potrzebą 
chwili. Dzisiaj mamy szansę, aby uchwalić takie pra-
wo, by bestie przebywały tam, gdzie ich miejsce, czyli 
w więzieniach, a nie w cieplarnianych warunkach 

że również od strony państwa… Bo przecież sądy  
są państwowe, nie są ani wyznaniowe, ani kościel-
ne, to jest instytucja państwowa, i to sądy w Polsce  
na mocy konstytucji w imieniu Rzeczypospolitej 
orzekają o karze, o winie bądź niewinności i okre-
ślają wymiar kary. I żadna inna instytucja nie może 
sądów z tej powinności wyręczać.

Dlatego, Wysoka Izbo, ja bym apelował w tej 
debacie o merytoryczne podejście do zagadnienia. 
Cieszę się, że zostały przyjęte w komisjach konkret-
ne poprawki… przepraszam, propozycje poprawek, 
które, mam nadzieję, zostaną przyjęte. Można będzie 
więc powiedzieć, że ten sposób zamykamy jakiś okres 
procedowania nad zmianami w prawie.

Nie wykluczam sytuacji, że jeżeli powstanie ko-
misja państwowa, o której wspominał pan premier 
Mateusz Morawiecki, zajmująca się zjawiskiem pe-
dofilii, to jednym z wniosków z działania tej komisji 
mogą być dalsze zmiany co do funkcjonowania ko-
deksu karnego w tym zakresie, i nie tylko kodek-
su karnego, ale również innych elementów systemu 
prawnego w Polsce, ponieważ sprawa jest, tak to 
nazwijmy, interdyscyplinarna i nie dotyczy tylko 
funkcjonowania kodeksu karnego i zapisów w nim.

W tej sprawie potrzebne jest przede wszystkim 
rzeczowe, merytoryczne i szybkie działanie ze stro-
ny państwa polskiego, tak aby te czyny, które przez 
opinię publiczną są jak najbardziej słusznie napiętno-
wane i powinny być napiętnowane z całą surowością 
prawa, zostały w sposób właściwy przez państwo 
rozpatrzone.

Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze 1 uwagę. 
Nie wiem, dlaczego pan senator Rulewski w swoim 
wystąpieniu raczył zwrócić uwagę na moją osobę. 
Ja nie komentowałem wystąpienia pana senatora 
Rulewskiego, tylko byłem pod wrażeniem informa-
cji, jaka do mnie doszła w czasie, gdy pan senator 
przemawiał, o śmierci jednego ze znanych działaczy 
związkowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Mioduszewski.

Senator Andrzej Mioduszewski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam takie nieodparte wrażenie, że opozycja 

neguje ustawy zaproponowane przez Zjednoczoną 
Prawicę tylko dlatego, że zostały stworzone przez 
Zjednoczoną Prawicę. Czasami rzeczywiście nie 
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(senator A. Mioduszewski) Głos ma pan senator Rulewski. Drugie wystąpie-
nie, 5 minut.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Odpowiadając panu senatorowi Jackowskiemu na 

pytanie, dlaczego do niego się zwracałem, powiem, że 
rozszerzam tę listę i zwracałem się również do pani 
senator Anders, a jeśli to akcentowałem, to dlatego, że 
wydawało mi się, że jesteśmy, oczywiście nie wszyscy 
wymienieni, z pokolenia Solidarności, ale na pewno 
w jakiś sposób złączeni ideowo z pokoleniem Jana 
Pawła II. Później tę tezę rozwijałem, tłumaczyłem, 
dlaczego tak ważna jest ta postać, która światu przy-
pomniała czy może jeszcze bardziej unaoczniła, na 
czym polega godność osoby ludzkiej.

Ale ja tym razem wobec tego już się nie zwrócę do 
państwa, bo możecie czuć się urażeni. Zwrócę się do 
senatora Komarnickiego, mojego kolegi nieobecnego, 
któremu chcę pozytywnie odpowiedzieć w sprawie 
rzeczy, której w tym przedstawieniu nie ma, choć nie-
którzy senatorowie się jej domagają bądź stwierdzają 
jej brak. No, na pewno nie jest ten problem rozwią-
zany. Bo jeśli przyjąć, że sprawa przestępstw o cha-
rakterze pedofilskim na przyszłość jest rozwiązana… 
Zresztą wiele innych spraw w tym kodeksie jest roz-
wiązanych. Nie chciałbym, żeby moja wypowiedź 
zmierzała do tego, żeby to wszystko przekreślać. Te 
sprawy są rozwiązane, aktualizuje się szereg rzeczy, 
wprowadza pojęcia, które cywilizacja wniosła. Nie 
będę przykładami rzucał ze względu na czas.

To jednak nie rozwiązuje, powiedziałbym, pro-
blemu przeszłości, nieodległej przeszłości, tej, 
w której przestępstwa pedofilskie dokonywały się 
na styku z Kościołem. I nie ma tu urazy wielkiej do 
Kościoła, tylko obserwacja faktu, która wskazuje, 
że oto Kościół, do tej pory uznawany za strażnika 
moralności, ale i praw człowieka, w wielu przypad-
kach wszedł w konflikt ze swoją tożsamością. I nie 
tylko to jest argumentem. Argumentem jest też to, 
że w wyniku przyjętego prawa w Polsce Kościołowi 
powierzono funkcje wychowawcze wobec dzieci 
i młodzieży. Państwo przeznaczyło na to niemałe 
środki, finansując zarówno wychowanie w przed-
szkolach, szkołach, jak i w uczelniach wyższych, no 
i ma prawo oczekiwać, że ta praca, to wychowanie 
służy pozytywnym wartościom wpisanym nie tylko 
w konstytucję, ale przede wszystkim w konkordat. 
I jest to bolesna historia, bo dotyczy wielkiej społecz-
nej, religijnej instytucji, której wiele milionów ludzi 
powierza swoje zaufanie.

Zatem ona nie może, jak tu mówił mój przed-
mówca – nie będę wymieniał nazwiska, broń Boże, 
żeby znów kogoś nie urazić – mówić, że to jest tylko 
sprawa prokuratora, sędziego. To jest sprawa większa 

ośrodka zapobiegania zachowaniom dyssocjalnym. 
Nawiasem mówiąc, o ile wiem, ten ośrodek jest już 
przepełniony. Czy chcemy budować kolejne sanatoria 
dla zwyrodnialców?

Szanowni Państwo, co rusz słyszę zarzuty, że 
zmiana przepisów dotycząca czynów pedofilskich to 
jest tzw. ustawka Zjednoczonej Prawicy, której katali-
zatorem miał być film panów Sekielskich. Tymczasem 
na długo przed premierą tego filmu zastanawialiśmy 
się, jak karać za te zbrodnie. Oto przykłady, aby 
nie być gołosłownym. 12 lutego 2019 r. „Gazeta 
Pomorska”, to jest gazeta z mojego rejonu: „Wyższe 
będą też kary za nieumyślne zabójstwo oraz pedofi-
lię”. 26 stycznia 2019 r., witryna internetowa Prawo.
pl: „Zaostrzone mają być też kary dla pedofilów”. 
W styczniu i lutym teksty na ten temat znajdowały 
się niemal w każdej gazecie.

Kuriozalne zarzuty, że ta ustawa nie rozwiązuje 
problemu pedofilii w Kościele… Takie sformułowanie 
trąci demagogią, bo oczywiste jest, że taka ustawa nie 
rozwiązuje problemu pedofilii nie tylko w Kościele, 
ale w żadnym innym środowisku. Od tego jest policja, 
prokuratura, sądy, Kościół oczywiście też, od tego są 
media, które powinny kształtować społeczną wrażli-
wość. Ta ustawa jedynie zaostrza kary i zmienia okres 
przedawnienia za te ohydne zbrodnie.

Prawdą jest też to, że pedofil nie będzie zaglądał 
do kodeksu karnego przed zgwałceniem dziecka. Ale 
któż z państwa nie podniesie ręki za tym, aby ka-
rać go z bezwzględną surowością? Nie wierzę, żeby 
ktokolwiek z was odczuwał empatię wobec takiego 
zwyrodnialca tylko dlatego, że będzie musiał odsie-
dzieć w więzieniu choćby 30 lat.

Podnoszą się też głosy, że nie mówimy o tych, 
którzy wiedząc, że został popełniony czyn pedo-
filski, nie zgłaszają tego organom ścigania, ale to 
przecież w czasie tej kadencji parlamentu polskiego 
wprowadziliśmy ustawowy obowiązek powiadamia-
nia o przestępstwach seksualnych dokonywanych 
na dzieciach.

Panie i Panowie Senatorowie, głęboko wierzę 
w to, że poprzecie zmiany w omawianej ustawie 
i nie będziecie wykorzystywać tragedii dzieci do 
walki politycznej. Wierzę również w to, że wszystkie 
ujawnione przypadki wykorzystywania seksualnego 
dzieci zostaną surowo ukarane, przypadki dotych-
czas niewykryte zostaną odkryte i osądzone, a osoby, 
które ukrywały te fakty, zgodnie z art. 240 kodeksu 
karnego, którego nowelizacja weszła w życie 13 lipca 
2018 r., również poniosą konsekwencje. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.



106
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Rulewski) opozycja, to – przepraszam za mocne słowo – psim 
obowiązkiem rządu jest tak prowadzić sprawy, żeby 
dyskusja mogła się odbyć. A to, że rząd ma większość 
i przegłosuje to, co chce, to jest zupełnie inna sprawa.

Debata w parlamencie ma charakter nie tylko we-
wnętrzny, tzn. taki, że posłowie dyskutują między 
sobą. Tutaj oczywiście możliwości przekonania jed-
nych przez drugich są skromne, chociaż czasami się 
to zdarza, nie należy tego bagatelizować. Ale przede 
wszystkim ta debata jest jawna, ona jest dostępna dla 
obywateli. Obywatele, którzy się interesują, dowia-
dują się, jakie są argumenty jednej strony, jakie są 
drugiej i wyrabiają sobie swój pogląd. Jeżeli takiej 
debaty nie ma, to oczywiście takiego poglądu nie 
mogą sobie wyrobić w sposób rzetelny. Mogą się zdać 
co najwyżej na tabloidy, które poinformują ich o tym, 
co jest dobre, a co jest złe. To jest pierwsza sprawa.

Sprawa druga to jest tryb, w jakim to zostało 
uchwalone. No, trzeba powiedzieć, że pan mini-
ster Ziobro został tu co nieco przyparty do muru. 
W końcu powiedział: no, zgadzam się z marszałkiem 
Kuchcińskim. A co zrobił marszałek Kuchciński? 
Marszałek Kuchciński złamał prawo w sposób, prze-
praszam, bezczelny.

Bywały różne sytuacje, w których interpretowa-
no. I było łamanie konstytucji poprzez interpreta-
cję. A tutaj? Proszę państwa, proponuję, żeby każdy 
z was tam zajrzał. Ja akurat mam staż sejmowy, ja 
wiem, co ten przepis oznacza, po co został wprowa-
dzony, jak on wygląda. On został wprowadzony po 
to, żeby w sytuacji, w której pojawiają się ustawy, co 
do których jest wątpliwość, czy są to ustawy o cha-
rakterze kodeksowym, czy nie, ktoś to rozstrzygał. 
Zapisano, że w takiej sytuacji rozstrzyga marszałek. 
Jeśli on uzna, że to nie jest kodeksowe, to może to 
iść tzw. normalnym trybem. Ale nie może być tak 
w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kodeksem. 
Co odpowiedział pan minister Ziobro na pytanie, czy 
to jest zmiana kodeksu? Powiedział: tak, oczywiście, 
to jest zmiana kodeksu. A co powiedział marszałek 
Kuchciński, podejmując decyzję, że nie będzie trybu 
kodeksowego w Sejmie? Powiedział, że to nie jest 
zmiana kodeksu. Rzadko zgadzam się z panem mini-
strem Ziobrą, ale akurat tutaj się z nim zgadzam. To 
jest zmiana kodeksu. A to, co zrobił pan marszałek 
Kuchciński, to po prostu złamanie przepisu. On podjął 
decyzję wbrew regulaminowi.

Teraz ktoś powie: nie pierwszy raz już złama-
no, nic się nie stało, to taki drobiazg. Chciałbym 
Wysokiemu Senatowi powiedzieć, że ten przypadek 
można, moim zdaniem, porównać tylko z decyzją 
pana marszałka Karczewskiego oraz pani marszałek 
Koc, którzy w swoim czasie podjęli decyzję, uznali, 
że choć w głosowaniu wzięło udział 49 czy 48 senato-
rów, to było kworum. Kworum było, ponieważ kamera 
pokazywała, że senatorowie są na sali. Jaki był tego 

i dlatego senator Komarnicki i inni mówią o komisji 
państwowej. Ja uważam, że my musimy przekroczyć 
pewien Rubikon. Nie możemy tego sprowadzić do 
pracy komisji śledczej, która tylko będzie zajmowała 
się ściganiem, na czym najbardziej zarabiają media, 
bo one stały się w tej chwili dyktatorami moralności, 
ocen moralnych. Moja propozycja dotyczy stworzenia 
konwentu przy prezydencie składającego się z osób, 
które urzędowo, konstytucyjnie są zobowiązane do 
przestrzegania prawa, a więc z rzecznika praw oby-
watelskich, rzecznika praw dziecka, sędziego Sądu 
Najwyższego – odpowiednio wybranego, czyli przez 
zgromadzenie – prokuratora, a jakże, i przedstawicie-
la episkopatu. Oni muszą wziąć tę odpowiedzialność, 
tę trudną rolę, żeby poprzez rekomendacje – poprzez 
rekomendacje, nie poprzez decyzje komisji Jakiego, 
które przecież nie kończą żadnej praktycznie sprawy, 
nie poprzez przetargi polityczne – ten problem w at-
mosferze prawdy, ale i godności, zarówno dla tych 
sprawców, jak i przede wszystkim ofiar…  To ofiary 
powinny być tam na piedestale i to ich godność po-
winna być przedmiotem odszkodowań…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Należy przywrócić i zachować ich prawo do dys-

krecji, do przeżycia satysfakcji, że oto Polska, cała 
Polska, pomogła wyjść z tego kryzysu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Temat, który dzisiaj omawiamy – to wynikało 

także z moich pytań, które zadawałem panu ministro-
wi Ziobrze – ma 2 aspekty. Pierwszy aspekt to jest 
aspekt merytoryczny, dotyczący tego, co się znajduje 
w tym projekcie, tego, czy to są słuszne rozwiązania, 
czy niesłuszne. Oczywiście o tym można i należy 
dyskutować. Drugi aspekt to jest aspekt formalny, 
legislacyjny, czyli to, w jakim trybie pracujemy nad 
tego rodzaju ustawą. I nie są to rzeczy bagatelne. To 
nie jest tak, jak pan minister był uprzejmy powiedzieć, 
że nie ma co poddawać tego pod jakąś szerszą dysku-
sję w Sejmie, bo totalna opozycja niczego nie wnosi 
i wszystko to jest stratą czasu. No, muszę powiedzieć, 
Panie Marszałku, że pierwszy raz słyszę tego rodzaju 
sformułowanie w ustach przedstawiciela rządu, ja-
kiegokolwiek, obecnego czy przeszłego. To jest coś 
zupełnie niebywałego. Niezależnie od tego, jaka jest 
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(senator M. Borowski) to świadczy? O tym, że ta ustawa była wniesiona 
w pośpiechu i w gruncie rzeczy została przygotowa-
na bez odpowiednich konsultacji i w sumie na kola-
nie, mimo tych 2 lat. Skąd w tej chwili te pretensje? 
Dlaczego różne środowiska mają zastrzeżenia, zgła-
szają je itd.? Sprawdziłem na stronie internetowej 
Rady Legislacyjnej kancelarii premiera – tam na-
prawdę nie ma żadnego śladu, nie ma śladu, żeby ta 
ustawa przechodziła przez odpowiednie komitety. No, 
być może na końcu przeszła przez Radę Ministrów, 
bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby trafiła do Sejmu 
bez udziału Rady Ministrów. Ale przecież wszyscy 
wiemy, że tego rodzaju projekt został pośpiesznie 
wrzucony do Sejmu tylko z 1 powodu – z powodu fil-
mu Sekielskich. Żeby przykryć to wszystko, dołożono 
tam w ostatniej chwili przepisy dotyczące pedofilii, 
notabene niekompletne, jak się potem okazało, i pod 
takim pozorem, że trzeba bardzo szybko działać w tej 
sprawie, wrzucono tę ustawę do Sejmu, nie pozwala-
jąc nad nią dyskutować. A tak praktycznie chciałbym 
zapytać państwa: co by się stało, gdyby w Sejmie 
dyskutowano nad tą ustawą 28 dni – tak podaje regu-
lamin, 14 dni przed pierwszym czytaniem, 14 przed 
drugim – i dopiero wtedy przyszłaby do nas? No, 
co by się stało? Rozpleniłaby się pedofilia w kraju 
czy jakieś inne straszliwe przestępstwa… Otóż nie. 
Chodziło o to, żeby przed wyborami pokazać, że rząd 
jest zdecydowany walczyć z pedofilią. Tylko że na 
ołtarzu tej walki kładzie po prostu jakość tego prawa. 
No, tak po prostu robić nie można.

I na koniec już, Panie Marszałku, na koniec… Pan 
minister Ziobro, a w dniu wczorajszym także pan 
minister Warchoł, podają całą masę różnych liczb, 
procentów, jak to w innych krajach… itd. Słowa nie 
ma na ten temat w uzasadnieniu. Uzasadnienie jest po 
to, żeby się nad tym zastanowić. Nie ma tego. Wrzuca 
się to w ostatniej chwili. Jaką my mamy możliwość 
sprawdzenia tego? Pan minister Ziobro niejednokrot-
nie manipulował danymi, także z tej trybuny, mówił 
oczywistą nieprawdę. Na to, żeby to skonfrontować, 
potrzebny jest czas, potrzebna jest debata, potrzebne 
są opinie. A tego rodzaju wrzutki, jakie tutaj miały 
miejsce, oczywiście świadczą tylko o tym, że rząd 
nie jest do końca pewien tych rozwiązań oraz obrony 
tych rozwiązań i chce je jak najszybciej przepchnąć 
przez Sejm i przez Senat.

Niestety, Panie Marszałku, tego rodzaju działanie, 
już nie po raz pierwszy, ale tym razem z ewidentnym 
złamaniem prawa i konstytucji, po prostu ośmiesza 
parlament, ośmiesza Sejm i niestety ośmiesza również 
Senat. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

koniec? Koniec był taki, że Trybunał Konstytucyjny 
unieważnił ustawę, bo stwierdził, że ten tryb był nie-
dopuszczalny. Z tym samym mamy do czynienia w tej 
chwili, dokładnie z tym samym.

Proszę państwa, ja nie pierwszy raz apeluję  
do – wprawdzie nielicznych na sali, ale jednak 
obecnych – senatorów PiS: no, jak długo będziecie 
to tolerować? To jest izba refleksji. Tutaj pan mini-
ster Ziobro się unosił, chwalił nas, a ja bym wolał, 
żeby nas nie chwalił. Pan minister Ziobro powiadał:  
to izba refleksji, to dobrze, że wnosi poprawki itd. 
To wszystko powinno się odbyć najpierw w Sejmie. 
Debata w Sejmie ma jeszcze 1 walor dla Senatu, 
mianowicie… Przecież trzeba pamiętać, że my mamy 
ograniczony czas, my nie możemy tu rozpatrywać 
ustawy miesiącami, my mamy na to tydzień, 2 ty-
godnie, koniec. Tak więc dla nas jest rzeczą szalenie 
ważną, że w Sejmie odbywa się pogłębiona dyskusja, 
debata, bo ci senatorowie, którzy są odpowiedzialni 
za ten temat, mogą ją obserwować, mogą różnych 
argumentów wysłuchać, i jak ustawa przyjdzie  
do nas, to może i tydzień wystarczy. No, tutaj nawet 
tygodnia nie było, jak zwykle z dnia na dzień… i to 
jeszcze z 30 dodatkowymi poprawkami. No, ale to 
już jest standard w tej Izbie, niestety, w tej kadencji, 
i ja już na to nie będę sią użalał, bo po prostu szkoda 
strzępić języka. Jednak tamto złamanie regulaminu 
w Sejmie może, proszę państwa, skończyć się bar-
dzo źle. To, co Senat powinien teraz zrobić – mówię 
to oczywiście do większości – to jest to, że powi-
nien tę ustawę odrzucić i powinien zostawić decyzję 
Sejmowi. Odrzucić nie z powodów merytorycznych 
– ja rozumiem, że państwo akceptujecie te metody 
i te rozwiązania – tylko z powodów legislacyjnych, 
formalnych. Powinniście powiedzieć, wy powin-
niście powiedzieć, że nie możecie głosować za tą 
ustawą, ponieważ została przyjęta w absolutnie nie-
konstytucyjnym trybie. Jeżeli Sejm odrzuci, bo może 
odrzucić – sprzeciw to jest większość bezwzględna, 
PiS ma większość bezwzględną – jeżeli więc Sejm 
to odrzuci, to bierze to na siebie, ale jeżeli państwo 
zagłosujecie za tym, to wy bierzecie na siebie skutki 
i konsekwencje. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa to są kwestie merytoryczne. 
Oczywiście są rozwiązania lepsze, są rozwiązania 
gorsze, nie chcę polemizować z poszczególnymi roz-
wiązaniami, chcę powiedzieć tylko tyle: nie jest spra-
wą normalną, że do ustawy, która jest tak starannie 
przygotowywana – jak powiedział pan minister, 2 
lata pracy, konsultacji, opinie itd. – nagle w Senacie 
zgłasza się 30 poprawek. I te 30 poprawek jest ze 
strony koalicji rządzącej, bo już pomijam inne po-
prawki, wiadomo, opozycja zawsze ich nazgłasza. 
30 poprawek ze strony koalicji rządzącej. O czym 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Druk senacki nr 1186 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 54 było za, 18 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1183 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 
Panie i Panowie!

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połą-

czonych komisji, senatora Piotra Florka, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest 41 poprawek mniejszości. Tylko na 2 chciał-

bym zwrócić uwagę. Chodzi o te linie niefunkcjo-
nujące 3 miesiące – to jest bardzo ważne – i o to, 
żeby autobusy jeździły w niedziele, w święta, w dni 
wolne od nauki. Myślę, że to jest ważne dla starszych 
ludzi, żeby mogli np. dojechać od kościoła. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Dla porządku informuję, że senatorowie Ryszka, 
Mamątow i Komarnicki złożyli swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Pęk, 
Martynowski i Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowane wspólnego sprawozdania.

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

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, wspólne posiedzenie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu 
poprawek zgłoszonych na siedemdziesiątym dziewią-
tym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw odbę-
dzie w dniu 24 maja godzinę po ogłoszeniu przerwy 
w sali nr 217.

I drugi komunikat: wspólne posiedzenie Komisji 
Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej, druk senacki nr 1182, odbę-
dzie się dziś, 24 maja, bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach, w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam półtoragodzinną przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 38  
do godziny 21 minut 45)

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

szego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Połączone Komisja Obrony Narodowej oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
rekomendują Wysokiej Izbie odrzucenie wniosku 
o odrzucenie ustawy, odrzucenie poprawki szóstej, 
która dotyczy skreślenia art. 4, i przyjęcie poprawek 
od pierwszej do piątej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że w trakcie dyskusji zgłosili wnio-

ski pan senator Sławomir Rybicki…
(Senator Sławomir Rybicki: Nie.)
…i pan senator Jerzy Wcisła.
(Senator Jerzy Wcisła: Nie.)
Ponadto sprawozdawcą był również pan senator 

Jerzy Wcisła. Też nie, tak?
(Senator Jerzy Wcisła: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku – 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Sławomira Rybickiego o odrzucenie 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 18 było za, 55 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 zmienia siedzibę Polskiej Agencji 
Kosmicznej z Gdańska na Warszawę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 3 było za, 67 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 5)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 2 uzupełnia wytyczne do wydania 

aktu wykonawczego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pani senator Grażyna Sztark i senator Piotr Florek.

Senator Grażyna Sztark:
Ja proszę o poparcie swoich poprawek dotyczących 

przejazdów w niedziele, święta i w dni wolne.
(Senator Jan Dobrzyński: A w deszczu?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Sprawozdawcą mniejszości połączonych 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej był także 
pan senator Piotr Zientarski. 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 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wtrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 55 było za, 14 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Polskiej 
Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach admini-
stracji rządowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 1182 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 
Czerwińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(marszałek S. Karczewski) sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1184 Z.

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

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują Senatowi nastę-

pujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnio-
ski zawarte w pkcie I ppktach 1–7, 9, 11, 13, 15–45 
i 47. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. 
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? W trakcie dyskusji zgłaszali wnioski 
pan senator Marek Pęk, Marek Martynowski i Jan 
Rulewski.

Nie ma zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy zatem 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 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników. (Głosowanie 

nr 12)
Głosowało 74 senatorów, 72 było za, 1 senator był 

przeciw, wstrzymał się też 1 senator.
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 ma charakter porządkujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 było za, 1 sena-

tor wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw. 
(Głosowanie nr 13)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do zracjonalizowania za-

sad orzekania kary wolnościowej zamiast kary po-
zbawienia wolności, poprzez ograniczenie katalogu 
wyłączeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 3 doprecyzowuje okoliczności zasto-
sowania fakultatywnego odwołania prezesa agencji 
przed upływem kadencji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyniku.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy senatorowie 

zgodnie głosowali za. (Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 4 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
74 senatorów głosowało zgodnie za. (Głosowanie 

nr 8)
Poprawka nr 5 ma na celu odesłanie do prawidło-

wego przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 6 zmierza do skreślenia przepisu 

umożliwiającego wygaśnięcie stosunku pracy z oso-
bami zatrudnionymi w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 20 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka odrzucona.
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 wyniku.
Głosowało 74 senatorów, 59 było za, 14 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
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(marszałek S. Karczewski) zwolnienia z wymierzonej kary dożywotniego po-
zbawienia wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 20 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona, więc głosujemy nad 

poprawką nr 11.
Poprawka nr 11 ma na celu wprowadzenie fakulta-

tywnej podstawy orzekania o zakazie warunkowego 
przedterminowego zwolnienia osób prawomocnie ska-
zanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12. Celem poprawki nr 12 jest rezy-

gnacja z przepisów zaostrzających odpowiedzialność 
osób skazanych na kary polegające na pozbawieniu 
wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 18 – za, 55 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 13 zmierza do utrzymania dotych-

czasowego okresu niezbędnego do ubiegania się 
o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia 
reszty kary sprawców skazanych na najsurowsze kary 
pozbawienia wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 74 senatorów, wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta jednogłośnie.
Poprawka nr 14. Celem poprawki nr 14 jest rezy-

gnacja z przepisów zaostrzających warunki uzyskania 
warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 20 – za, 53 – przeciw. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 15 ujednolica zasady wymiaru kary 

łącznej z zasadami wymiaru kary określonymi 
w art. 53 kodeksu karnego.

Poprawka nr 4 zmierza do uwzględnienia pojed-
nania się pokrzywdzonego ze sprawcą w katalogu 
okoliczności łagodzących karę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 ma na celu rezygnację ze zmian 

w przepisie określającym zasady wymiaru kary za 
występek chuligański, ponieważ przepis ten nie wy-
maga modyfikacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 racjonalizuje zasady wymiaru kary 

za przestępstwo popełnione w warunkach czynu cią-
głego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 17)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny. Przyjęcie 

tej poprawki wyklucza głosowanie nad następną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 71 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10. Jej przyjęcie wyklucza głosowa-

nie nad poprawką nr 11.
Poprawka nr 10 zmierza do usunięcia przepisu, 

który wprowadza zakaz stosowania warunkowego 
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(marszałek S. Karczewski) przypadki skazania za przestępstwo udziału w po-
biciu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21 zmierza do wyeliminowania wąt-

pliwości dotyczących znamion strony podmiotowej 
kwalifikowanej zbrodni zgwałcenia kobiety ciężarnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 się wstrzymał, 

nikt nie był przeciwny. (Głosowanie nr 31)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 zmierza do doprecyzowania zna-

mion strony przedmiotowej przestępstw określonych 
w zmienianych przepisach poprzez określenie, iż sto-
sunek zależności, o którym mowa w tym przestęp-
stwie, istniał w chwili czynu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 rozciąga surowszą penalizację rów-

nież na zgwałcenie popełnione na szkodę małoletniego 
pozostającego w stosunku zależności od sprawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 rozszerza penalizację przestęp-

stwa określonego w art. 200 §1 kodeksu karnego 
o czyn polegający na doprowadzeniu małoletniego 
do obcowania płciowego, a ponadto zastępuje liczbę 
mnogą znamienia czynności liczbą pojedynczą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25 ma na celu utrzymanie aktual-

nego zakresu penalizacji przestępstwa określonego 
w art. 212 kodeksu karnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16 jest konsekwencją zmian wpro-

wadzonych w art. 200 kodeksu karnego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 26)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17 wydłuża okres, przed upływem 

którego nie może nastąpić przedawnienie występków 
przeciwko życiu i zdrowiu popełnionych na szkodę 
małoletniego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 27)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 18 wyłącza przedawnienie prze-

stępstw zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 
popełnionych w stosunku do osób dorosłych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 się wstrzymał, 

nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 28)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 19 ma na celu wyeliminowanie 

sytuacji, w której nawet minimalny udział Skarbu 
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub pań-
stwowej osoby prawnej w spółce prawa handlowego 
uzasadniałby przyznanie statusu osoby pełniącej 
funkcję publiczną osobom wskazanym w przepisie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, 2 się wstrzyma-

ło, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20 zmierza do rozciągnięcia podstaw 

do orzekania świadczenia pieniężnego na wszystkie 



113
79. posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2019 r.  

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 70 – za, nikt nie był 

przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 40)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 31 ujednolica zasady stosowania do-

zoru elektronicznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 71 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 41)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 32 była przegłosowana.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 33. Ma ona na 

celu określenie przesłanek stosowania elektronicznej 
kontroli miejsca pobytu wobec skazanego, któremu 
udzielono przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 34 jest konsekwencją zmian wprowa-

dzonych do kodeksu karnego wykonawczego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 68 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. 
(Głosowanie nr 43)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 35 była przegłosowana.
Poprawka nr 36 podnosi wysokość grzywien orze-

kanych wyrokiem nakazowym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 3 senatorów się 

wstrzymało, nikt nie był przeciwny. (Głosowanie 
nr 44)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 40 reguluje kwestie intertemporal-

ne związane z możliwością orzekania po wejściu 
w życie ustawy kary szczególnej 25 lat pozbawienia 
wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, 1 się wstrzymał, 

nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 26 zmierza do objęcia sankcją karną 

czynu polegającego na niezawiadomieniu o popełnie-
niu przestępstwa zlecenia zabójstwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta jednogłośnie.
Poprawka nr 27 eliminuje z tekstu ustawy nowe 

brzmienie art. 259a kodeksu karnego, który dotyczy 
przekroczenia granicy w celu popełnienia przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, 2 się wstrzyma-

ło, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 37)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 28 wprowadza wnioskowy tryb ściga-

nia przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej, jeśli 
przestępstwo to popełniono na szkodę osoby najbliższej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 72 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 29 uzupełnia znamiona przestępstw, 

o których mowa w zmienianych przepisach, poprzez 
odniesienie do rozmiarów szkody, oraz poprawia nu-
merację tych jednostek redakcyjnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 39)

Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 30, 32, 35, 37, 38, 39 należy przegło-

sować łącznie. Poprawki nr 30, 32, 35, 37, 38 i 39 za-
pewniają ustawie konsekwencję w zakresie wprowa-
dzanych przez nią nowych rozwiązań prawnych.
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Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu, nikt nie był przeciwny. (Głosowanie 
nr 50)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 42 wydłuża vacatio legis…
(Głosy z sali: Nr 46.)
Tak, poprawka nr 46 wydłuża vacatio legis ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 21 – za… O, kurczę, ja 

za? No dobra. 21 – za, 52 – przeciw. (Głosowanie 
nr 51)

Poprawka została odrzucona.
Teraz poprawka nr 47, która zrównuje termin wej-

ścia w życie art. 16 z wejściem w życie nowelizacji 
ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczo-
ścią na tle seksualnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 52)
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 55 senatorów, wszyscy byli za… No 

nie, głosowało 56 senatorów, 55 – za, 1 – przeciw. 
(Głosowanie nr 53)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ogłaszam przerwę w obradach do wtorku 28 maja 
do godziny 11.00. Dziękuję bardzo.

(marszałek S. Karczewski)

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. 
(Głosowanie nr 45)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 41 przewiduje wprowadzenie prze-

pisu przejściowego regulującego kwestię stosowania 
ustawy do sprawców warunkowo zwolnionych oraz 
odbywających kary pozbawienia wolności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 42 zmierza do uregulowania zagad-

nień intertemporalnych związanych ze zmianą zasad 
orzekania kary łącznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. 
(Głosowanie nr 47)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43 wprowadza przepis przejściowy 

regulujący kwestię przedawnienia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 70 – za, nikt nie był prze-

ciw, wstrzymało się 3 senatorów. (Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Przechodzimy do głosowania nad poprawką nr 44. 

Ta poprawka nr 44 koreluje stosowanie art. 18 ustawy 
zawierającego przepisy dotyczące rejestru sprawców 
przestępstw na tle seksualnym z wejściem w życie 
przepisu przewidującego zmianę ustawy regulującej 
zasady prowadzenia tego rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?



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

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy – senatora Rafała 

Ambrozika oraz senatora Aleksandra Szweda – o za-
jęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponu-
ję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa 
o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapita-
łowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu siódmego 
porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu ósmego porządku obrad; ustawa o wykony-
waniu działalności gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym – i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu jedenastego porządku ob-
rad; ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu dwunastego po-
rządku obrad; zmiany w składzie komisji senackich 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu piętnastego 
porządku obrad.

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

Nie widzę sprzeciwu.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawione propozycje przyjął. Bardzo 
dziękuję.

Przystępujemy…
(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Bardzo 
proszę o ciszę.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refunda-
cji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1187, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1187 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana se-
natora Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia 21 maja 

rozpatrywaliśmy punkt dotyczący ustawy o zmianie 
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wy-
robów medycznych oraz niektórych innych ustaw…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo 

Senatorowie, bardzo proszę o ciszę, bo panu senato-
rowi jest ciężko sprawozdawać, jak jest taki gwar na 
sali. Proszę o ciszę.)

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ustawa ta dotyka 2 istotnych dziedzin funkcjono-

wania systemu ochrony zdrowia. 
Pierwsza kwestia, która jest poruszana w tej usta-

wie, dotyczy dostępu osób z niepełnosprawnościa-
mi do wyrobów medycznych. Proponowane zmiany 
wspierają wdrożenie systemu, który zwalnia osoby 
otrzymujące zlecenie na wyroby medyczne z obo-
wiązku potwierdzania prawa do świadczeń w oddzia-
le wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Będzie ono weryfikowane za pośrednictwem syste-
mu elektronicznego, dzięki czemu pacjent uda się do 
sklepu lub apteki bezpośrednio z gabinetu lekarza. 
Ponadto projekt przewiduje znaczne ograniczenie 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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(senator sprawozdawca W. Kraska)

liczby danych na zleceniu, a także pozwoli ministrowi 
zdrowia na wydanie dodatkowych wzorów uprosz-
czonych, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć objętość 
formularza.

Drugim ważnym aspektem, jakiego dotyka usta-
wa, jest zmiana dotycząca modelu finansowania pro-
jektu, tzw. TOPSOR. Ogólnie można powiedzieć, że 
do tego projektu zostaną włączone wszystkie SOR-y 
w Polsce i będą finansowane ze środków Ministerstwa 
Zdrowia.

Komisja Zdrowia jednogłośnie przyjęła wymie-
nioną ustawę bez poprawek i prosi Senat o uchwalenie 
jej bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pan Janusz Cieszyński, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Nie.)

Bardzo 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 pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Tomasz Grodzki.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Generalnie tę ustawę należy oceniać jako krok 

w dobrym kierunku, aczkolwiek ona jest hybrydowa, 
bo jest o refundacji, a raptem wpada tu ten TOPSOR, 
czyli – tu wyjaśnienie dla państwa senatorów – Tryb 
Obsługi Pacjenta w SOR, mówiący o segregacji.

Mam pytanie do pana ministra, dlaczego wy-
brano taką dziwną formę przekazywania tej dotacji  
– poprzez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ja rozu-

miem, że Lotnicze Pogotowie Ratunkowe współdziała 
z większością SOR-ów, no ale nie wszystkie szpitale 
mają lądowiska i jednak 80% pacjentów, a nawet wię-
cej, trafia na SOR-y karetkami, a nie helikopterem. 
Skąd taka dziwna formuła tej drogi dotacji?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 

Senatorze!
Wynika to przede wszystkim z regulacji doty-

czących funduszy europejskich, których dyspo-
nentem jest Ministerstwo Zdrowia. Beneficjentem 
w tych programach nie może być samo minister-
stwo. Alternatywą wobec sytuacji, w której bene-
ficjentem, czyli takim organizatorem systemu, jest 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, byłaby sytuacja, 
w której beneficjentami byłyby wszystkie podmio-
ty, które prowadzą szpitalne oddziały ratunkowe,  
co doprowadziłoby do lawinowego wzrostu biuro-
kracji związanej z wprowadzeniem tego systemu, 
czego jako ministerstwo zawsze staramy się uniknąć. 
Stąd taka konstrukcja, w której to Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe jako instytucja, która jest częścią tego 
systemu, można powiedzieć, dysponuje odpowied-
nimi kompetencjami, jest też oczywiście w stałym 
kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, występuje i jed-
nocześnie koordynuje proces podpisania tych umów 
partnerstwa ze wszystkimi podmiotami, które mają 
szpitalne oddziały ratunkowe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan chce dopytać? Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedź.
Ja, znając sytuację kolegów z LPR, mam pyta-

nie, czy jesteście państwo przekonani, że oni mają 
wystarczające siły administracyjne, aby tę operację 
w przypadku kilkuset SOR-ów przeprowadzić.

I druga sprawa. Czy LPR na tym coś uzyska  
– w ustawie o tym nie ma mowy – tj. ma jakąś pro-
wizję od prowadzenia tej operacji? Jak to wygląda?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
No, tutaj nie przewidujemy formuły prowizji. 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe działa tutaj w try-
bie wnioskowym. Nie sposób zakładać, że Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe wystąpiłoby z wnioskiem, 
którego realizacja byłaby sprzeczna z interesem in-
stytucji. No, pod tym wnioskiem musi się podpisać 
dyrekcja. Tak że ja nie wyobrażam sobie, żeby pan 
prof. Gałązkowski i jego zespół podpisał się pod 
czymkolwiek, co w jakikolwiek sposób byłoby nie-
korzystne dla instytucji, którą reprezentują.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ryszard Majer. Proszę.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tutaj, naprzeciwko…
Ja bardzo się cieszę, że Ministerstwo Zdrowia 

zajęło się tematem szpitalnych oddziałów ratunko-
wych, bo to jest bardzo newralgiczny element na-
szego systemu ochrony zdrowia. Czy w ślad za tą 
regulacją prawną będzie też, Panie Ministrze, szło 
myślenie o zwiększeniu środków na szpitalne od-
działy ratunkowe? W tej chwili one są kontrakto-
wane z Narodowego Funduszu Zdrowia w zasadzie 
podobnie jak inne oddziały, natomiast problemem 
dla SOR-ów jest odpowiednia kadra medyczna. Tam 
mamy cały czas odpływ lekarzy, niską liczbę leka-
rzy ze specjalizacją: medycyna ratunkowa. Prawda 
jest taka, że na SOR-ach mało kto chce pracować, 
bo praca tam jest ciężka. Jak ktoś ma dyżur 12-go-
dzinny, to on przez te 12 godzin jest na nogach. Czy 
Ministerstwo Zdrowia myśli o pewnych korektach 
w systemie finansowania szpitali i oddziałów ratun-
kowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Dziękuję bardzo.
Oczywiście bardzo słuszna jest uwaga pana se-

natora, że wraz ze zmianami organizacyjnymi, które 
w jakiś sposób zmieniają funkcjonowanie szpital-
nych oddziałów ratunkowych, powinny też pojawić 
się środki finansowe. Jak pewnie państwo wiecie, 

w ostatnich tygodniach przekazano dodatkowo ponad 
4 miliardy zł do Narodowego Funduszu Zdrowia.  
To umożliwi zwiększenie finansowania m.in. w za-
kresie lecznictwa szpitalnego. Będziemy także chcieli 
skierować dodatkowe środki do szpitalnych oddzia-
łów ratunkowych, ponieważ oprócz zmiany systemu 
– ta modyfikacja jest przedmiotem omawianej dzisiaj 
ustawy – przewidujemy szereg innych zmian, które 
usprawnią funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ra-
tunkowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niezbęd-
nym elementem tych zmian jest także modyfikacja 
sposobu finansowania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Skoro nie ma, to dziękuję, Panie Ministrze. 

Dziękuję panu bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Konstantego Radziwiłła. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Bardzo krótko. Często narzeka się, że różne rzeczy 

w służbie zdrowia źle działają. Myślę, że 2 rzeczy, 
które dzisiaj niejako załatwiamy, rzeczywiście nie 
działają najlepiej i jest duża szansa, że będą dzia- 
łać lepiej.

Pierwsza kwestia to te bardzo trudne do zrozu-
mienia przez pacjentów pielgrzymki po tzw. po-
twierdzenie zlecenia, np. na okulary, pieluchomajtki 
czy inne wyroby medyczne, potwierdzenie faktu 
uprawnienia do ich odebrania. Te pielgrzymki się 
po prostu skończą. Jest to możliwe dzięki informa-
tyzacji, jest to możliwe właśnie dzięki tej regulacji. 
Praktycznie rzecz biorąc – już nie wchodzę w szcze-
góły – lekarz, który będzie wystawiał zlecenie na 
taki wyrób medyczny, przy pomocy systemu bę-
dzie… To właściwie nawet nie lekarz, tylko system 
będzie weryfikował uprawnienie pacjenta. Myślę, 
że to będzie rozwiązanie najprostsze z możliwych 
i jednoznacznie korzystne.

Druga kwestia to są szpitalne oddziały ratunkowe, 
gdzie wciąż mamy do czynienia z sytuacją nawa-
łu pacjentów, którzy często – to tak w skrócie – nie 
powinni się tam znaleźć. Oni powinni pójść gdzie 
indziej. Powinni leczyć się u swojego lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej albo, jeśli sytuacja jest 
bardziej nagląca, ale nie nagła… Bardzo rozróżniam 
te 2 słowa. Jeśli jest nagły stan zagrożenia zdrowia, 
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(senator K. Radziwiłł) nosprawną w znacznym stopniu. Ta regulacja wycho-
dzi naprzeciw, jak myślę, oczekiwaniom rodziców, 
ponieważ wszyscy wiemy, jak korzystnie wpływa na 
proces leczenia dziecka obecność w szpitalu razem 
z dzieckiem rodziców i jego opiekunów. To łagodzi 
stres, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa – u dziec-
ka, ale także, jak myślę, u rodziców. Dlatego ta ustawa 
w tej chwili likwiduje możliwość, aby szpital pobie-
rał takie opłaty. Koszty związane z pobytem rodzica 
w szpitalu razem z dzieckiem będzie w tej chwili po-
krywał Narodowy Fundusz Zdrowia po wystąpieniu 
przez szpital do danego NFZ wojewódzkiego.

I drugim aspektem tej ustawy jest art. 2, na mocy 
którego dyrektor właściwego oddziału wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świad-
czeniodawcy, może przedłużyć – chodzi oczywiście 
o ambulatoryjną, specjalistyczną opiekę – okres tych 
umów do dnia 30 czerwca 2021 r. Dlaczego akurat 
aneksowanie tych umów… Większość tych umów 
właśnie trwa do tego okresu. Ci, którym te umowy się 
kończą, mogą na swój wniosek te umowy przedłużyć. 
I to jest cała zawartość tej ustawy.

Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie takie pytanie zadać?
Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję bardzo.

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

Czy ktoś pragnie takie pytanie zadać?
Pan senator Tomasz Grodzki.
Panie Ministrze, zapraszam. Pan minister Maciej 

Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!  

Ja mam pytanie tylko co do jednego zapisu. W doku-
mentach sejmowych i senackich jest pewna nieści-
słość, bo w dokumencie, który otrzymaliśmy, mamy… 

rozumiany tak, jak to rozumieją ustawy, czyli stan 
wymagający natychmiastowej pomocy w celu rato-
wania zdrowia i życia, to miejsce pacjentów jest na 
SOR. Ale niestety w większości albo w dużej części ci 
pacjenci powinni być przyjmowani albo przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez nocną 
i świąteczną pomoc lekarską. No i w gruncie rzeczy 
do tego sprowadzają się procedowane przepisy. Z jed-
nej strony chodzi o dofinansowywanie, o możliwość 
dofinansowywania szpitalnych oddziałów ratunko-
wych, a z drugiej – o usprawnienie pracy polegają-
ce m.in na tym, żeby w sposób bardziej doskonały 
funkcjonował system oceny pacjentów, tego, gdzie 
powinni być leczeni i w jakim trybie, czy powinni 
być leczeni szybko, czy też mogą poczekać.

Wydaje się, że te 2 zmiany w sposób oczywisty 
likwidują bariery, z którymi mamy do czynienia. To 
dobrze, że takie przepisy się pojawiają, że jest moż-
liwa ich realizacja. A możliwa jest, jeszcze raz pod-
kreślam, ze względu na szeroko rozwijany obecnie 
program informatyzacji systemu służby zdrowia.

Gratuluję panu ministrowi i Ministerstwu 
Zdrowia. Jednocześnie mam nadzieję, że przyjmiemy 
tę ustawę jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo 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. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1177, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1177 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie, 21 maja na posiedzeniu senackiej 

Komisji Zdrowia rozpatrywaliśmy ustawę o zmia-
nie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Ustawa ta wprowadza zakaz pobierania 
opłat za pobyt w szpitalu lub innym zakładzie lecz-
niczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych od rodziców lub opiekunów 
przebywających tam z dzieckiem albo osobą niepeł-
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(senator T. Grodzki) jednostki, które, jak wiemy, borykają się z różnymi 
trudnościami. Rozumiem, że od 1 lipca bez zwłoki 
NFZ będzie to refundował, tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski:
Tak. Wczoraj Narodowy Fundusz Zdrowia przed-

stawił projekt zmian, przeszacowania taryf dla więk-
szości świadczeń. To nie zostało jeszcze przedsta-
wione szerzej, ponieważ nie została wprowadzona 
ustawa, ale propozycja w tym zakresie natychmiast 
zostanie przedstawiona, tak żeby od 1 lipca wszystkie 
zmiany, w tym ta zmiana również, już nastąpiły, czyli 
żeby od 1 lipca było pełne finansowanie tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana ministra 

Konstantego Radziwiłła.
Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Nie chciałbym, żeby i ta ustawa, która nie budzi, 

jak widać, dyskusji przeszła niezauważona, i dlatego 
poprosiłem o głos. Jest to druga ustawa – krótka, 
właśnie, jak mówię, niebudząca wielu wątpliwości – 
jednoznacznie pozytywnie wpływająca na realizację 
praw pacjenta w polskim systemie służby zdrowia.

To od dawna oczekiwane rozwiązanie problemu: 
co z rodzicami opiekującymi się chorym dzieckiem 
w szpitalu, czy mają prawo tam być, czy ktoś musi 
wyrazić na to specjalną zgodę i kto ewentualnie 
miałby pokryć koszty. Problem jest jednoznacznie 
rozwiązany po to, żeby, co jest oczywiste, nie tylko, 
tak jak pan przewodniczący Kraska powiedział, wes-
przeć proces leczenia… Bo rzeczywiście są świet-
ne dowody na to, że dziecko, które jest pod opieką 
najbliższych osób w szpitalu, szybciej dochodzi do 
zdrowia, lepiej ten proces terapeutyczny przebiega. 
Ale, proszę państwa, myślę, że nawet gdyby tak nie 
było, jest zupełnie oczywiste, że jest prawo dziecka 
do tego, żeby blisko niego była mama lub był tata, 
i tą ustawą przecinamy wszelkie wątpliwości. Myślę, 
że trzeba pogratulować Ministerstwu Zdrowia tego 
rozwiązania, bo ono kończy tą gorszącą, bym po-
wiedział, sytuację, w której dotychczas w jednych  

Czy utrzymał się zapis, że w art. 35 pkt b dodaje 
się ust. 4 w brzmieniu: przepisu ust. 1 nie stosuje 
się w przypadku dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, 
o której mowa w artykule dotyczącym opieki rodzi-
ców, z wyłączeniem kosztów posiłków, używania 
pościeli oraz dodatkowego łóżka? Czy to oznacza… 
Chciałbym, żeby to było klarownie wyjaśnione. Czy 
to oznacza, że rodzice mają teoretycznie pobyt bez-
płatny, ale za posiłek, pościel i łóżko muszą zapłacić? 
Chciałbym, żeby to było jasno powiedziane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo. 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski:
Tak, wniosek pierwotny był taki: z wyłączeniem 

posiłku, pościeli i łóżka. Podczas pracy podkomisji 
w Komisji Zdrowia wszystkie strony uczestniczą-
ce stwierdziły, że najlepszym rozwiązaniem byłaby 
jasna deklaracja, że rodzice dzieci i osób niepełno-
sprawnych nie powinny ponosić żadnej odpłatności. 
W związku z tym w tym kierunku poszła dyskusja 
i nastąpiło zabezpieczenie środków finansowych, po-
nieważ nie można tego przerzucić na podmioty lecz-
nicze, gdyż to są rzeczywiste koszty. Z Narodowym 
Funduszem Zdrowia uzgodniliśmy, że w najbliższej 
zmianie planu finansowego zabezpieczy środki fi-
nansowe na możliwość korzystania z tej opcji przez 
rodziców. Od 1 lipca, jak ustawa zostanie podpi-
sana, takie dodatkowe świadczenie towarzyszące, 
w podobnym systemie jak możliwość pobytu matki 
karmiącej z dzieckiem… Taka możliwość będzie, 
czyli od 1 lipca NFZ przejmie finasowanie pobytu 
rodziców dziecka bądź osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są…
(Senator Tomasz Grodzki: Chciałbym dopytać.)
Proszę, Panie Senatorze, oczywiście.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że to jest rzeczywiście spełnienie 

oczekiwań rodziców i doskonały krok, bo ten zapis, 
że jest to za darmo, ale płacimy, był trochę kuriozalny. 
Jednak ważne jest, aby nie było to przerzucone na 



120

(senator K. Radziwiłł) Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Państwo Sena- 
torowie!

Ta ustawa oczywiście polepsza sytuację, jeże-
li chodzi o prawa pacjenta, zwłaszcza tego małego 
pacjenta. Chociaż problem jest oczywiście szeroki, 
bo bliscy, którzy chcą towarzyszyć chorym, co jest 
oczekiwane przez szpitale, przez ośrodki rehabili-
tacyjne – nie dotyczy to dzieci – mają bardzo różne 
warunki w różnych placówkach. Nieraz niestety tych 
warunków nie ma i jakość opieki, której szpital nie 
jest w stanie w pełni zapewnić, bardzo się przez to 
pogarsza. Wszyscy byśmy na tym zyskali, gdyby-
śmy zadbali o możliwość przebywania członków ro-
dzin jak najbliżej pacjentów, nawet gdyby to miało 
być jakoś odpłatnie. Ale nie w cenach całkowicie  
komercyjnych.

Chciałbym jednak ująć ten temat szerzej, do czego 
zachęcał czy do czego się odwoływał pan senator 
Radziwiłł. Bo nasi wyborcy nie wybaczyliby nam, 
gdybyśmy nie wykorzystali dzisiaj tej okazji – i każ-
dej okazji – do tego, żeby przypominać o ogromnych 
bolączkach, z którymi służba zdrowia się boryka. 
Akurat w moim okręgu wszystkie szpitale zaczynają 
tonąć w długach. To zadłużenie narasta. A jednocze-
śnie rezydenci, którzy wywalczyli sobie porozumienie 
z rządem, żeby był odpowiedni poziom finansowania, 
czują się oszukani tym mechanizmem, który zastoso-
wano i który pozwolił ograniczyć dotacje dla NFZ ze 
względu na dobre wpływy. Niemniej są to wpływy 
dalekie od tego, by można było spełnić wszystkie 
oczekiwania.

O kolejkach na SOR troszeczkę wspomniał pan 
senator Radziwiłł. One niestety pokazują długotrwałą 
już bezradność rządu w tej sprawie. Tam są dantejskie 
sceny. To są historie nie z tej ziemi. W moim okręgu 
umarł człowiek, któremu przez godzinę na SOR ka-
pała krew z nogi. I doczekał tam kresu swoich dni, 
a nie pomocy. To jest absolutnie skandaliczna sytu-
acja. Trzeba krzyczeć, że to jest nie do tolerowania!

Sytuacja w onkologii. Jeżeli są takie miejsca 
w Polsce, gdzie wszyscy onkolodzy na oddziałach 
składają wypowiedzenia, to chyba powinniśmy bić na 
alarm i chyba powinniśmy słyszeć ten dzwonek, także 
tutaj, w Senacie, a nie zadowalać się tym, że jakiś 
mały fragmencik… Dobrze, że on jest naprawiany, 
możemy tylko przyklasnąć. Ale duże sprawy – pod-
kreślam: duże sprawy – wymagają pilnej interwencji.

Podobnie jest w kwestiach, które bardzo dotyczą 
seniorów. Bardzo trudno jest skorzystać z rehabi-
litacji. Opieka długoterminowa jest coraz trudniej 
dostępna i coraz bardziej ograniczana, jeśli chodzi 
o zakres interwencji.

I geriatria. Jej stan wciąż jest jednym z najgor-
szych w Europie. Mijają 4 kolejne lata, lata kolejnego 

szpitalach było coś takiego możliwe, a w innych 
nie. Teraz po prostu jednoznacznie wszystkie dzie-
ci, których rodzice chcą się nimi opiekować także 
w szpitalu, będą miały możliwość kontaktu z tymi 
najbliższymi. I to pierwsza sprawa.

Druga sprawa, która być może bardziej dotyczy 
funkcjonowania systemu, że tak powiem, od kuchni, 
tzn. od strony kontraktów, to bardzo ważna zmiana 
dotycząca możliwości – podkreślam, to jest możli-
wość, a nie automat – aneksowania umów w ambu-
latoryjnej opiece specjalistycznej.

Proszę państwa, bywały w przeszłości sytuacje, 
kiedy takie totalne otworzenie na nowo konkursów we 
wspomnianym zakresie prowadziło do ogromnych za-
burzeń, do tego, że w konkursach wygrywały podmio-
ty, które, no, z całą pewnością nie spełniały oczeki-
wań pacjentów. I chcemy uniknąć tego ryzyka. To jest 
bardzo rozsądne rozwiązanie, że to dyrektor oddzia-
łu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
musi ocenić sytuację. Jeśli na jego terenie podpisane 
i funkcjonujące umowy z placówkami ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej w wystarczającym stopniu za-
bezpieczają potrzeby pacjentów, to wówczas takiego 
wielkiego, że tak powiem, konkursowania nie będzie. 
Ale jednocześnie zwracam uwagę, że nie wyklucza 
to możliwości rozpisywania konkursów uzupełniają-
cych. Czyli we wszystkich tych obszarach, w których 
jest niedobór, a są możliwości w postaci oferty ist-
niejących świadczeniodawców spoza systemu, którzy 
chcieliby wejść do systemu, zostaną rozpisane takie 
konkursy uzupełniające. I w związku z konkretnymi, 
można powiedzieć, punktowymi potrzebami zostaną 
zawarte nowe umowy.

Jednoznacznie pozytywnie oceniam to rozwią-
zanie i myślę, że jest to dowodem takiej, no, powie-
działbym, odpowiedzialności ze strony Ministerstwa 
Zdrowia, które proponuje nam takie rozwiązanie. Bo, 
jak się wydaje, z jednej strony stabilizuje to system, 
a z drugiej umożliwia właśnie jego rozwijanie tam, 
gdzie są takie potrzeby. A tam, gdzie nie ma takiej 
potrzeby, po prostu ogranicza możliwość pojawienia 
się jakiegoś chaosu i sytuacji, która mogłaby zagrozić 
ciągłości leczenia pacjentów będących pod opieką 
lekarzy specjalistów.

Tak że ustawa zasługuje nie tylko na poparcie, 
lecz także na zauważenie, że jedno i drugie zapro-
ponowane tutaj rozwiązanie jednoznacznie sprzyjają 
realizacji praw pacjentów do lepszej opieki w polskim 
systemie służby zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn, proszę bardzo.
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(senator M. Augustyn) …to z całą pewnością… Proszę państwa, jeśli coś 
takiego się zdarzyło, to, jak rozumiem, wszystkie 
służby są zaangażowane w to, żeby wyjaśnić, na czym 
polega sytuacja, kto był winny i jak do tego doszło. 
Ale jeśli tak było, to nie jest to problem systemo-
wy, tylko jest to problem ludzi, którzy na miejscu 
nie zadbali o człowieka z takim krwawieniem, któ-
re doprowadziło do sytuacji zagrożenia życia czy 
wręcz do śmierci. Niestety nie można – i mówię to 
jako lekarz – rozgrzeszać wszystkich tych, którzy, 
nawet w trudnych warunkach, dopuściliby do takiej 
sytuacji, żeby zaniedbać zaopatrzenia krwawiącej 
rany. To jest zupełnie nie do przyjęcia. I to nie ma nic 
wspólnego z systemem. Nawet jeśli rzeczywiście były 
tam tłumy. Tego się po prostu nie da wytłumaczyć.

Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą onkologii, to, 
Panie Senatorze, na miłość boską, nie dalej jak 
kilka dni temu przyjęliśmy tu, w tej Izbie usta-
wę o Narodowej Strategii Onkologicznej, a pan 
mówi o jakichś kawałkach, które są reperowane…  
My mówimy o strategii, o tym, że w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy, bo w listopadzie, rząd ma przed-
stawić Narodową Strategię Onkologiczną, a pan mówi 
o naprawianiu jakichś fragmentów. No, to jest wła-
śnie… To znaczy jeżeli onkologia jest fragmentem, to 
okej… Ale to jest bardzo duży fragment, niezwykle 
ważny, i wydaje się, że dzięki tej strategii naprawdę 
wkraczamy na nową drogę, to znaczy staramy się 
porządkować rzecz, że tak powiem, w całości. Ale 
żeby nie było tak, że to jest jakiś dokument, który 
nie wiadomo kiedy będzie zrealizowany, to powiem: 
proszę zwrócić uwagę, gdzie my jesteśmy już teraz. 
Otóż teraz jesteśmy w okresie pilotażu rozwiązania, 
jakim jest Krajowa Sieć Onkologiczna, i to rozwią-
zanie w kilku województwach jest już w tej chwili 
wdrożone i funkcjonuje. I tak naprawdę wszystko 
wskazuje na to, że będzie to rozwiązanie, które już 
nie tylko w postaci tzw. pilotażu… Ale ten pilotaż to 
nie jest pilotaż teoretyczny, to są konkretni pacjen-
ci, konkretni lekarze, konkretne placówki, które są 
w to zaangażowane, i to działa pełną parą, w trakcie 
funkcjonowania całego systemu. Wszystko wskazuje 
na to, że onkologia w Polsce wejdzie albo już w tej 
chwili weszła na drogę poprawy. Co do tego nie mam 
żadnej wątpliwości, również od strony możliwości. 
W ostatnim czasie sfinansowaliśmy ogromną liczbę 
różnego rodzaju maszyn i urządzeń, które są niezbęd-
ne do leczenia, np. praktycznie pokryliśmy Polskę 
siecią akceleratorów do radioterapii, zarejestrowa-
liśmy w ciągu ostatnich 3 lat kilkadziesiąt leków 
onkologicznych itd., itd. Oczywiście potrzeby nadal 
są ogromne, co do tego nie ma żadnej wątpliwości.  
Ale mówienie o tym, że rzeczy leżą odłogiem, jest  
po prostu niesprawiedliwe w stosunku do rządu.

Jeżeli chodzi o geriatrię, to o ile wiem – proszę 
mnie, Panie Ministrze, poprawić, jeśli jest inaczej 

rządu. Ten akurat obiecywał w tym zakresie… Nie 
wiem nawet, czy to pamięta. Obiecywał w ogóle zli-
kwidować NFZ i zupełnie inaczej wszystko urządzić. 
Chciałbym powiedzieć, że wiele obiecywał, wiele 
różnych rzeczy w różnych dziedzinach, np. ubez-
pieczenia pielęgnacyjne w opiece długoterminowej. 
Niestety tego nie doczekaliśmy.

Jest ważne, żeby o tym dzisiaj pamiętać, chociaż  
ta kadencja dobiega końca. Wszyscy, którzy będą 
budować jakąś wizję w tej dziedzinie na przyszłość, 
muszą twardo stać na nogach, a nie zadowalać się 
tym, co jest, bo służba zdrowia wymaga gruntownej 
zmiany.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Konstantego 

Radziwiłła.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Myślałem, że będziemy dyskutować na temat 

ustawy, która jest przed nami, ale nie mogę nie ode-
zwać się w sytuacji, kiedy pan senator Augustyn wy-
lał wszystkie swoje żale dotyczące systemu służby 
zdrowia, i to w dodatku odnoszące się do obszarów, 
w których rząd i większość parlamentarna podejmują 
niezwykle intensywne prace. M.in. ustawa, nad którą 
dzisiaj debatujemy, jest tego dowodem.

Jeżeli chodzi o SOR, to oczywiście problem ko-
lejek w SOR jest do pewnego stopnia, można po-
wiedzieć, znamienny dla czasów, w których żyjemy, 
i dotyczy bardzo wielu krajów, nie tylko Polski. Tak 
jak już wcześniej mówiłem, w znacznej mierze wyni-
ka on z tego, że wielu pacjentów zgłasza się do miej-
sca, w którym nie powinni się znaleźć. Procedowana 
ustawa reguluje tę sprawę poprzez wprowadzenie 
zunifikowanych, obowiązkowych metod oceny sta-
nu pacjenta, i to nie tylko oceny wstępnej, ale także 
okresowej, wtedy, kiedy pacjent tam siedzi.

Jako lekarz, jako członek środowiska lekarskie-
go z pewnym zażenowaniem i żalem mówię o tym,  
że nie jest tak, że wszystkie sprawy do końca, do 
samego końca można załatwić ustawami.

(Senator Mieczysław Augustyn: Zgoda.)
Proszę mi wybaczyć, ale jeżeli jest tak, że na 

szpitalnym oddziale ratunkowym, nawet w kolejce, 
umiera człowiek z powodu krwawienia – jeśli tak 
było, jeśli tak było, podkreślam…

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak było.)
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(senator K. Radziwiłł) Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa była prosta. Mnie się wydaje, że wszyscy 

ją zrozumieliśmy, ale jesteśmy izbą wyższą parlamen-
tu i w sprawy merytoryczne, jak zawsze, wkracza po-
lityka. Ja wiem, że jesteśmy w permanentnym okresie 
wyborczym – po jednych wyborach, a przed następ-
nymi – ale marzy mi się to, żebyśmy może o służbie 
zdrowia, o zdrowiu Polaków rozmawiali w troszkę 
innym tonie i bez tych, jak myślę, niepotrzebnych 
emocji, ponad podziałami partyjnymi. Może to jest 
utopia, może to jest moje marzenie, ale czasem ma-
rzenia się spełniają. I myślę, że przede wszystkim 
nam, a szczególnie senackiej Komisji Zdrowia, gdzie 
w większości są lekarze, dobro pacjenta i dobro pol-
skiej służby zdrowia chyba leży w równie dużym 
stopniu na sercu, niezależnie od tego, czy jest się 
z Prawa i Sprawiedliwości, czy jest się z Platformy 
Obywatelskiej.

Tak więc myślę, że to nie jest dobry moment, Panie 
Senatorze Augustyn, żeby dzisiaj, przerzucać się ar-
gumentami typu: co wyście zrobili, a czegoście nie 
zrobili… Bo my możemy tą samą drogą kierować do 
państwa pewne zastrzeżenia. Ale myślę, że to nie jest 
dobra droga. Myślę, że jeżeli rozmawiamy o służbie 
zdrowia, o zdrowiu Polaków, to powinniśmy znaleźć 
wspólny mianownik, bo kadencja się kończy, a zdro-
wie obywateli zawsze jest najważniejsze. A więc my-
ślę, że ta wspólna linia i wspólne myślenie o zdro-
wiu Polaków powinny przyświecać nie tylko Prawu 
i Sprawiedliwości, ale także partiom opozycyjnym.

Dlatego, Panie Senatorze, zapraszam na wiele 
konferencji, które organizujemy w Senacie. Tam jest 
moment i czas na refleksję, na budowanie nowych 
pomysłów na polską służbę zdrowia. I bardzo chętnie 
pana zaproszę na kolejną konferencję, która będzie 
3 czerwca w Senacie. Wiele pomysłów jest wdraża-
nych. Ministerstwo zawsze jest przy takich okazjach 
obecne. Myślę, że wspólnie, razem, Panie Senatorze, 
możemy wiele zrobić dla polskiej służby zdrowia. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Kraska bardzo słusznie powiedział, 

że jeżeli chodzi o te 2 ustawy – ustawę, którą przed 
chwilą omawialiśmy, i ustawę, którą omawiamy – to 
rzeczywiście wszyscy jesteśmy zgodni, że to są dobre 
ustawy. I wyraził pan senator lekką pretensję, że opo-
zycja ujmuje to szerzej, generalnie i robi z tego debatę 
polityczną. Odpowiadam, Panie Senatorze, dlaczego.

– żaden oddział geriatryczny w ostatnim czasie nie 
zniknął z mapy Polski, a geriatria w całości zosta-
ła włączona, jeżeli chodzi o świadczenia zdrowotne 
w tym zakresie, np. w pododdziałach albo w oddzia-
łach w różnych szpitalach, do interny. I nie ma tu 
najmniejszego problemu. Ci, którzy wymagają opieki 
geriatrycznej albo raczej, powiedziałbym, konsultacji 
geriatrycznej, mają ją zapewnioną w ramach interny, 
i co do tego też nie powinno być wątpliwości.

I wreszcie coś, gdzie z punktu widzenia pacjentów 
stan jest najbardziej ostry i gdzie już w tej chwili się 
dzieje… Mówimy o problemie z dostępem. No i ten 
dostęp jest bardzo wyraźnie poprawiany w ostatnim 
czasie. Zaćma, operacje ortopedyczne, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny – to jest lista 
tych najbardziej, można powiedzieć, wrażliwych 
świadczeń, gdzie kolejki były najdłuższe, a w tej 
chwili skracają się, no, praktycznie do wartości… 
do okresów, które są pomijalne…

(Rozmowy na sali)
A zatem dostęp do tych świadczeń zaczyna być po 

prostu niemalże od ręki. No, tak to wygląda, proszę 
nie kręcić głową, takie są dane. A zatem naprawdę…

(Głos z sali: Dam panu adresy do tych pacjentów.)
…proszę nie mówić, że nic się nie dzieje w służbie 

zdrowia.
A jak pan mówi o rezydentach, którzy są rozczaro-

wani, to ja zwracam uwagę, że ich zarobki kształtują 
się w tej chwili, w zależności od specjalności i mo-
mentu, w jakim rozpoczynają swoją pracę, od 4 tysię-
cy, z reguły plus 600, za ten tzw. bon patriotyczny, do 
bodajże 5 tysięcy 900… No, to jest w końcu pierwsza 
praca tych ludzi, którzy skończyli studia. Ja uważam, 
że naprawdę jest jakimś rodzajem nieprzyzwoitości 
w stosunku do innych absolwentów innych uczelni, 
innych szkół mówienie, że jest tu jakiś problem… 
A jeśli chodzi o nakłady na służbę zdrowia w ogóle, to 
tzw. ustawa 6% działa, i to działa w taki sposób, jaki 
został od początku zaplanowany. O ile pamiętam, to 
wtedy, kiedy ją przyjmowaliśmy, pod koniec 2017 r.…

(Głos z sali: Panie Marszałku, 5 minut.)
(Senator Aleksander Pociej: To jest druga wypo-

wiedź.)
O ile pamiętam, państwo również za nią głosowali. 

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I poproszę pana senatora Waldemara Kraskę o za-

branie głosu.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję.
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(senator A. Pociej) do szpitala, bo nie wiedzą, gdzie mają pójść z jaki-
miś drobnymi sprawami, to znaczy, że nocna opie-
ka zapewniona przez lecznictwo otwarte źle działa, 
a w niektórych miejscach może w ogóle nie działa. 
I to jest pierwsza kwestia. Poprzednio głównym pro-
blemem związanym z tymi kolejkami była niechęć 
lekarzy pierwszego kontaktu do kierowania chorych 
na badania specjalistyczne. To się, zdaje się, zmieni-
ło. Ja nie wiem, czy mam rację, ale wiem na pewno,  
że jeżeli nie poprawimy funkcjonowania tego lecz-
nictwa wieczornego, nocnego w przychodniach, jeżeli 
będzie tak, jak jest dzisiaj, to te kolejki ludzi z jakimiś 
niewielkimi problemami, blokujących tych, którzy 
przychodzą na SOR z poważnymi problemami, będą 
trwać.

Teraz pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
W związku z ustawą, która nie budziła kontrower-

sji, zrodziła nam się dyskusja o stanie opieki zdrowot-
nej w Polsce. Ja podpisuję się pod tym, co powiedział 
przewodniczący Komisji Zdrowia, tj. że tę dyskusję 
zawsze powinniśmy prowadzić niezależnie od barw 
politycznych.

Panie Ministrze Radziwiłł, powiem krótko. My 
chyba żyjemy w innych rzeczywistościach. Ja nie 
neguję tego, że nakłady się zwiększają, że robimy 
to… Przecież my nie głosowaliśmy chyba przeciwko 
żadnej lub… Nie wiem…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ho, ho, ho…)
No dobra, niech będzie „ho, ho, ho”. Nie głosowa-

liśmy za, dobrze. (Wesołość na sali)
Niech będzie „ho, ho, ho”. Nie głosowaliśmy za. 

Jednak generalnie rzecz biorąc, nie ma tu z naszej 
strony ostrej krytyki, a ja uważam, że nawet za ła-
godnie ją wyrażamy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, 
wychodząc naprzeciw temu, o czym mówił pan prze-
wodniczący, mianowicie że my powinniśmy szcze-
rze rozmawiać o tym, jaki dzisiaj w Polsce jest stan 
ochrony zdrowia. Nie o tym, że kładziemy te miliardy, 
a młodzi lekarze to już zarabiają… I że w ogóle dzi-
wimy się, że jakieś problemy są. Nie, Panie Ministrze, 
nie tak powinniśmy rozmawiać.

Na potwierdzenie tego – nie wchodząc w szcze-
góły, bo mam nadzieję… No, złożyliśmy z panem 
prof. Grodzkim wniosek do pana przewodniczącego, 
mamy obiecane, że najpierw przeprowadzimy debatę 
na posiedzeniu komisji, mam nadzieję, że jakieś wnio-
ski z tego wyciągniemy, i przeprowadzimy debatę 
w polskim parlamencie, w Senacie. Przeprowadzimy 
debatę, biorąc pod uwagę wszystkie sprawy, które 
są dobre… Pokażemy: tu się poprawiło, a tu się po-
gorszyło.

Pamiętam, jak na początku naszej kadencji pan 
senator Radziwiłł wyszedł na tę mównicę, wtedy 
jeszcze jako minister zdrowia, i złożył publicznie 
deklarację, że robi tak wspaniałą rewolucję, że kolejki 
się skończą, bo tak fantastycznie zostało to zaplano-
wane, że od stycznia nie będzie kolejek.

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ja coś takiego mó-
wiłem?)

Tak, składał pan taką deklarację, Panie Senatorze, 
tutaj, w tej Izbie. W tej Izbie pan składał.

Ja rozumiem, że był jakiś powód tego, że pan se-
nator siedzi teraz tutaj z nami, a nie kieruje dalej 
ministerstwem. No, bo nie spełnił pan tych…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ciekawe.)
To jest delikatna złośliwość. Ma pan rację, Panie 

Senatorze.
(Senator Robert Mamątow: To jest złośliwość.)
A wracając do mojej złośliwości, chcę powiedzieć, 

dlaczego mówimy o tym tak szeroko. Proszę bardzo, 
informacja: 1 czerwca będzie w Warszawie – zapewne 
pan senator o tym wie – manifestacja pod hasłem 
„Dość umierania w kolejkach do leczenia”. I, Panie 
Senatorze, właśnie po to tutaj jesteśmy. Po to. I jako 
izba wyższa możemy powiedzieć coś więcej, niż tylko 
zaklaskać z radości, że jedna czy druga ustawa jest 
dobra, a jeżeli jest ten temat, to warto przypomnieć, 
że nie jest tak… Mnie akurat wypowiedź nie tyle 
pana senatora Kraski, ile wypowiedź pana senato-
ra Radziwiłła… On przyszedł tutaj, na tę mównicę 
i zamiast powiedzieć, że to jest dobra ustawa itd.,  
to niestety popełnił ze 2, 3 zdania o tym, że w ogóle 
jest fantastycznie i że to jest jeden z przykładów tego, 
jak dobrze jest w naszej służbie zdrowia od 4 lat. 
A więc ja powtarzam: nie jest dobrze, pana reforma 
niczego nie załatwiła, pańskie deklaracje złożone tutaj 
nie doprowadziły do tego, że jest lepiej dla obywateli. 
I gdy pan mówi z mównicy, będąc byłym ministrem 
zdrowia, „jeżeli ta informacja, że ktoś umarł na SOR, 
jest prawdziwa” – a ta informacja jest wszędzie – to 
albo pan próbuje relatywizować, albo nie interesuje 
się pan działką, którą pan prowadził. Bo oświadczam, 
że to jest prawdziwa informacja i to dosyć poważna. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz ja chciałbym wystąpić w dyskusji, bardzo 

krótko.
Wydaje mi się, że w ostatnim roku czy dwóch 

latach te kolejki na SOR-ach się zwiększyły. Według 
mnie to wskazuje przede wszystkim na źle działają-
cą nocną opiekę, która miała zapewniać, a zapewnia 
niedostatecznie, lecznictwo otwarte. Skoro ludzie idą 
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(senator L. Czarnobaj) śnie powiedzieć, bo to jest również pewien element 
wypowiedzi politycznej, choć może za daleko będzie 
to wychodziło – że polska ochrona zdrowia w ocenie 
pacjentów jest w lekkiej ruinie, żeby nie powiedzieć, 
że w totalnej ruinie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę o za-

branie głosu.
(Senator Robert Mamątow: Od 12 lat, Panie 

Senatorze.)
(Senator Aleksander Pociej: Według badań. Ja nie 

powiedziałem, że ostatnio.)
(Senator Robert Mamątow: Ale ja powiedziałem, 

że od 12 lat.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym powiedzieć, że prawdopodobnie nie 

byłoby tej dyskusji i nie zabieralibyśmy głosu, gdyby 
nie było potrzeby odpowiedzi na wystąpienie pana 
senatora Radziwiłła.

Panie Senatorze, niestety pan zaprzeczył… Pan 
powiedział, że nie jest winien system, tylko praw-
dopodobnie – jeżeli w ogóle doszło do przypadku 
śmierci na SOR – odpowiada może pacjent, albo może 
lekarz…

(Senator Konstanty Radziwiłł: O pacjencie nie 
mówiłem…)

O pacjencie pan nie mówił, ale…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Proszę tak nie ga-

lopować.)
O pacjencie pan nie mówił, ale powiedział pan, 

że system nie jest za to odpowiedzialny. A ja panu 
polecam, Panie Ministrze…

(Rozmowy na sali)
I po raz kolejny pan prowokuje. A ja panu pole-

cam, żeby pan sobie wygooglował, wyszukał w in-
ternecie… Jak pan sobie wpisze „śmierć na SOR” 
albo „sytuacja na SOR”, to się pan zdziwi. Jestem 
zdumiona, że człowiek, który był ministrem zdrowia, 
nie ma pojęcia, co w tej chwili dzieje się na SOR-
ach i jakie tam są sytuacje. Te sytuacje oczywiście 
są zawinione… Sytuacje, do których tam dochodzi  
– mogłabym tutaj je wskazać wielokrotnie – oczywi-
ście są spowodowane wieloma, wieloma przyczyna-
mi, m.in. właśnie systemem. Ale to jest jedna z wielu 
przyczyn. Są też przyczyny, które znamy doskona-
le, problemy nierozwiązane do tej pory, czyli np. to,  
że po prostu brakuje lekarzy. Sytuacja na SOR-ach 
jest tragiczna. Lekarze muszą przychodzić z oddzia-
łów, co sprawia, że na oddziałach sytuacja też jest 
fatalna; lekarze są źle opłacani i po prostu wyjeżdżają 

Panie Ministrze, na potwierdzenie tego, że ży-
jemy w innych rzeczywistościach, wybrałem son-
daż CBOS. No, cokolwiek by powiedzieć, to jednak 
CBOS jest przychylny Prawu i Sprawiedliwości, 
nawet w badaniach. W tych akurat jest, że tak po-
wiem, obiektywny, ale też lepsze notowania w CBOS 
w takiej dziedzinie jak ochrona zdrowia ma Prawo 
i Sprawiedliwość. To tylko fragment, nie będę czytał 
całości, ale fragment przeczytam. Panie Ministrze, do 
pana to kieruję: 66% ankietowanych negatywnie oce-
nia funkcjonowanie służby zdrowia według CBOS. 
Jeżeli chce pan w stosunku do takiej opinii, prezento-
wanej przez pacjentów – ja mówię teraz jako pacjent 
– powiedzieć „Polacy, nic się nie stało”, to ja mówię: 
nie, rozmawiajmy o tym. Jeżeli już… Nie będę tego 
czytał, bo przecież pan minister dokładnie to zna, 
zresztą większość z nas ma dostęp do internetu. Jeżeli 
popatrzeć na długość kolejek – a jest teraz pokazująca 
to specjalna aplikacja dla województw – to przecież 
widać, że z 10 lat się czeka na niektóre rzeczy.

(Senator Mieczysław Augustyn: Aktualne dane…)
Wyświetlić je? W przerwie je wyświetlę.
To są aktualne dane, NFZ uruchomił taką aplika-

cję, bardzo fajną zresztą. Tak że kiedy postawimy na 
szali… No, generalnie rzecz biorąc, długość kolejek 
się wydłużyła. W niektórych przypadkach autentycz-
nie się skróciła, pan minister ma rację, i powinniśmy 
powiedzieć: tak, to są dobre działania. Jednak trzeba 
spojrzeć na to w sposób kompleksowy, trzeba spojrzeć 
na całość. Nie szukajmy tylko tego, co jest dobre, bo 
Polacy generalnie oceniają, że jest źle. A źle – chcę to 
powiedzieć, to jest moje zdanie – nie stało się dlatego, 
że państwo w mojej ocenie niewiele w tym temacie 
robicie, ale również dlatego, że to jest kontynuacja 
polskiego podejścia do ochrony zdrowia z 30 lat. 
Tak że odrzućmy rozmowę typu: jest dobrze, bo tu 
coś zrobiliśmy. Rozmawiajmy szczerze, to, co jest 
możliwe, róbmy, poprawiajmy. Nie jesteśmy w stanie 
w ciągu 1 roku, 1 miesiąca tego zmienić, ale rozma-
wiajmy szczerze, wskazujmy te sfery, w których są 
największe problemy. No i wsłuchajmy się – pań-
stwo zawsze to robicie, mam nadzieję, że w zakresie 
ochrony zdrowia również to robicie – bo zdecydowana 
większość Polaków negatywnie ocenia to, co dzie-
je się w ochronie zdrowia w związku z dostępno-
ścią… z dostępem do specjalistów – tu już nie cytuję,  
to w ogóle jest tragedia, najgorzej jest oceniany wła-
śnie dostęp do specjalistów. Jest pytanie: czy może-
my w tym zakresie coś robić, czy będziemy udawać, 
że nic się nie stało, bo zwiększyliśmy nakłady i jest 
okej, Polacy, nic się nie stało… Stało się, i to dużo. 
Ochrona zdrowia wymaga rzetelnej analizy, odpowie-
dzi na pytanie: co dalej? Bo tak dalej być nie może. 
Chcę, cytując klasyka, powiedzieć – może tak, wła-
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(senator B. Zdrojewska) nie 10, 11 lat. A więc na efekty naszej pracy należy 
jeszcze poczekać. Być może kto inny będzie zjadał 
jabłka z tej jabłonki, którą myśmy posadzili. Ale nie 
mówmy… Naprawdę proszę nie imputować, że nic nie 
robimy, bo najważniejszą sprawą już teraz… I mówię 
to też jako doświadczony lekarz, już na emeryturze, 
ale pracujący, bo nie ma komu pracować, a pracuję 
w specjalizacji wyjątkowo rzadkiej i cała przychodnia 
przestałaby istnieć, gdybym przestała pracować jako 
lekarz. Otóż trzeba na to wszystko trochę czasu, ale 
to właśnie nasz rząd jako pierwszy od kilkunastu lat 
w naszym kraju ten problem braku lekarzy zauważył. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że nie cierpię argumentów ad 

personam i nigdy ich nie używam. Ale w przypad-
ku wypowiedzi pana ministra Radziwiłła ciśnie się 
na usta przysłowie: mowa jest srebrem, a milczenie 
złotem. Chyba lepiej było milczeć.

Zaklinanie rzeczywistości, mówienie, że jest 
wszystko dobrze, jest typowym działaniem pozor-
nym. I nie ma co do tego wątpliwości, zarówno jeśli 
chodzi o badania społeczne, odczucia indywidualnych 
pacjentów, jak i w tragiczne kazuistyczne przypadki, 
które zdarzają się w służbie zdrowia… Wielokrotnie 
z tej trybuny występowałem z apelem, że służba zdro-
wia powinna być apolityczna. I może tak dziwnie, że 
akurat z kolegą chirurgiem… Zabiegowcy są może 
o prostszej umysłowości, ale chyba mają bardziej 
przyzwoitość w genach.

(Senator Dorota Czudowska: No, to już napraw-
dę…)

Chodzi o to, że nie ma co udawać, że jest dobrze, 
bo nie jest dobrze. I albo się weźmiemy do ciężkiej 
pracy, zaczniemy się zastanawiać, jak wybrnąć z tego 
zaklętego kręgu, w którym… No, może należy się 
zgodzić, że nie znajdujemy się w nim od 4 lat, nie 
znajdujemy się w nim od 12 lat. Podwaliny tego sy-
temu kładzione prawie 30 lat temu może nie były 
doskonałe, a późniejsi kolejni politycy w różny sposób 
reagowali na wyzwania otaczającej rzeczywistości. 
I albo to w najbliższych latach zmienimy, albo skoń-
czy się na kompletnej zapaści, jak to się zdarzało 
w większych krajach od nas, np. w Brazylii, jak zda-
rzało się w Grecji – jak zdarzało się wszędzie tam, 
gdzie nakłady na ochronę zdrowia są rażąco niskie. 
Przypomnę tylko z faktografii, że o ile w przypadku 

za granicę. Po prostu nie ma lekarzy. To wszystko,  
ta sytuacja woła o pomstę do nieba. I bez względu  
na politykę, Szanowni Państwo…

(Rozmowy na sali)
No tak, sytuacja jest fatalna. I bez względu na 

politykę my tutaj, jako senatorowie, powinniśmy 
się zastanowić nad tym, jak tę sytuację można by-
łoby poprawić. Sprawa rezydentów była już tutaj 
poruszana, ale przypominam: jeżeli nie rozwiąże-
my sytuacji płacowej lekarzy, to do tak tragicznych 
przypadków na SOR-ach będzie dochodziło jeszcze 
wiele razy. Oszczędzę państwu opowieści, ale proszę 
sobie to wyszukać, naprawdę proszę wpisać w Google 
słowa „przypadki śmierci na SOR-ach”. A tym,  
że minister zdrowia nie ma pojęcia o tym, że są takie 
przypadki, jestem zdumiona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę o zabranie głosu panią Dorotę Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Młodzi 

Goście!
Ja bym tylko chciała coś dodać i uzupełnić, bo 

niepotrzebna jest ta dyskusja. Senator Kraska, prze-
wodniczący komisji, już to podsumował. Nie o to 
chodziło. W ogóle nie rozmawiamy na temat ustawy, 
nad którą pracowała Komisja Zdrowia i którą pan 
przewodniczący wysokiemu gremium przedstawił.

Szanowni Państwo, obejmując rządy w 2015 r. 
wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. 
Wiedzieliśmy, że mamy za mało lekarzy. Przez 8 lat 
nie reagowano. A o tym, że będzie za mało lekarzy, 
że lekarze przechodzą na emeryturę, osiągają wiek 
emerytalny, myśmy jako środowisko lekarskie alar-
mowali już w 2011, w 2010, 2011 r., kiedy 2 izby lekar-
skie, izba dolnośląska i izba śląska, podjęły się trudu 
przeankietowania lekarzy, a także przeanalizowania 
wszystkich problemów. I były wysyłane do rządu 
statystyki pokazujące, że za kilka lat braknie nam 
lekarzy przez to, że odchodzą na emeryturę i przez 
to, że nie zwiększa się nabór na studia.

Co zrobił nasz rząd w 2015 r.? Zadecydował 
o przyjęciu zasady, że przyjmujemy więcej studen-
tów. To zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Już 
w 2016 r. był pierwszy nabór liczący o 1 tysiąc stu-
dentów więcej, w 2017 r. studentów było o 1 tysiąc 
więcej. I studiuje już w tym systemie… W tym roku 
znowu przyjmiemy 1 tysiąc więcej, a studiuje już 
ponad 2 tysiące studentów więcej. Ale oni są dopiero 
w połowie studiów, a potem specjalizacja… Zanim 
lekarz skończy studia i zrobi specjalizację, to mi-
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(senator T. Grodzki) czarodziejskiej różdżki, której może użyć i nagle po-
wiedzieć: jest dobrze. To jest, Drodzy Państwo, proces 
i ten proces zmiany postępuje. To nie jest tak, że coś 
dzieje się od razu, szczególnie w ochronie zdrowia, 
która jest, Drodzy Państwo, determinowana przez 
wiele czynników, przede wszystkim przez demogra-
fię. To, że się starzejemy, nie jest dla nikogo tajemnicą. 
Drodzy Państwo, społeczeństwo polskie się starzeje, 
ale chcemy dbać o wysoką jakość tego procesu sta-
rzenia. Do systemu ochrony zdrowia będzie przy-
chodziło coraz więcej osób, czyli wydatki na ochro-
nę zdrowia będą musiały wzrastać proporcjonalnie  
do procesu starzenia się społeczeństwa. To kosztuje 
i my to dostrzegamy, z roku na rok sukcesywnie pod-
nosząc środki finansowe na system ochrony zdrowia.

Demografia to jedno. Drugie to sam kształt tego 
systemu. Drodzy Państwo, uszczelnianie systemu 
finansowego, kontrola środków finansowych, które 
trafiają do szpitali, to bardzo ważny proces. Wycena 
usług kontraktowanych z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, utworzenie sieci szpitali… Coś, o czym 
mówił śp. minister Religa – żeby zagwarantować naj-
ważniejsze świadczenia na terenie powiatów – przez 
lata było nierealne. To się temu rządowi udało – zbu-
dowaliśmy sieć szpitali, która tworzy bardzo ważny 
zrąb bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców 
naszego kraju. To są sukcesy.

Nie będę wspominał, Drodzy Państwo, o bez-
płatnych świadczeniach dla seniorów, o lekach 75+.  
To też wydawało się niemożliwe, ale udało się – mamy 
bezpłatne leki dla osób najstarszych, które tego po-
trzebują. Wiele rzeczy niemożliwych udało się zrobić. 
Pani senator Zdrojewska mówiła o SOR-ach. Tak, 
SOR-y faktycznie są problematyczne, ale, Drodzy 
Państwo, w SOR-ach jak w soczewce skupia się cała 
ta problematyka – i potrzeby pacjentów, i brak le-
karzy, których rzeczywiście nie ma, bo odpływają 
za granicę, gdzie stawki są wyższe. Zabezpieczenie 
środków finansowych, szczelność systemu, a nade 
wszystko bezpieczeństwo pacjenta są i będą naszym 
celem. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za to, co pan 
zrobił. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim powiem o tym, co mnie sprowokowało 

do drugiego wystąpienia, chciałabym coś wyjaśnić, 
tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, 
powtarzając tu: SOR, SOR. SOR to jest Szpitalny 

szkolnictwa, sądownictwa jesteśmy gdzieś w środku 
tej listy krajów Unii Europejskiej, to w przypadku 
służby zdrowia ciągle jesteśmy na trzecim miejscu 
od końca. To jest sytuacja nieakceptowalna.

Ta dobra ustawa, którą poprzemy jak większość 
ustaw zdrowotnych w tej Izbie… Przypomnę, że ona 
pierwotnie zawierała taki kuriozalny zapis, że wszyst-
ko jest bezpłatnie, tylko trzeba zapłacić za pościel, 
łóżko i posiłki. No, za co się płaci w hotelu? Za łóżko 
i za posiłki. Czyli to było oszustwo. Na szczęście 
tym razem – i jest w tym ogromna zasługa choćby 
pani prof. Chybickiej – komuś przywróciło rozum 
i zapis jest prawdziwy: jak ma być bezpłatnie, to bę-
dzie bezpłatnie, a nie małym drukiem, z gwiazdką, 
że trzeba za coś płacić. I dlatego tę ustawę należy 
poprzeć. Ale mówienie, że ten mały kroczek załatwia 
wszystkie problemy polskiej służby zdrowia, to jest, 
najdelikatniej mówiąc, naiwność. Należy zaapelować 
do wszystkich sił politycznych o ciężką pracę, jeżeli 
chcemy uniknąć naprawdę poważnej zapaści i zagro-
żenia zdrowia i życia Polaków w najbliższych latach. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Ryszard Majer.
(Senator Dorota Czudowska: Ad vocem, ad vo-

cem…)
Pani też się wpisuje? Proszę bardzo.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Ad vocem 

pani senator chce.)
Ale nie ma ad vocem. Ma pani jeszcze 5 minut, 

Pani Senator. Wpisujemy panią? Tak.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Dyskusja o ochronie zdrowia, o systemie ochro-

ny zdrowia i argumenty przytaczane przez państwa 
senatorów, moich poprzedników – w wielu momen-
tach bardzo słuszne, bardzo prawdziwe, bardzo trafne  
– sprowokowane zostały tym, co powiedział pan mi-
nister Konstanty Radziwiłł.

Panie Ministrze – ad personam, do pana kieruję 
te słowa – bardzo dziękuję za lata pracy w rządzie 
Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję również następcy, 
panu ministrowi Szumowskiemu, że kontynuuje myśl 
ministra Radziwiłła. To, co się stało w ciągu ostatnich 
3,5 roku, to przez poprzednie lata było niemożliwe, 
nierealne. Drodzy Państwo, odczuwalne zmiany 
w ochronie zdrowia… Oczywiście one wszystkich 
nie zaspokoją, to nie jest tak. Żaden minister nie ma 
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(senator D. Czudowska) cjent dostanie kolor czerwony. Pacjent, którego trze-
ba w miarę szybko obsłużyć, będzie dostawał kolor 
żółty. No i pojawiają się kolejne 2 grupy pacjentów, 
z kolorem zielonym i niebieskim. Czas oczekiwania 
takiego pacjenta na pomoc na SOR będzie zdecydo-
wanie dłuższy, ponieważ pierwszeństwo będą mieć 
pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia. A więc 
myślę, że to też da do myślenia pacjentom, że może 
warto by jednak skorzystać z innej ścieżki, zamiast 
kierować się na szpitalny oddział ratunkowy – jak 
sama nazwa wskazuje, ratunkowy, czyli udzielający 
świadczeń w stanie nagłego zagrożenia życia i zdro-
wia – i ze zwykłym przeziębieniem czy grypą zgłosić 
się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy 
też do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, która 
oczywiście działa codziennie od godziny 18.00.

Dostęp do specjalisty… Bo zawsze mówimy 
o tym, że dostęp do specjalisty w Polsce jest nie-
wystarczający, ale to też, jak myślę, jest problem 
związany z tym, że wiele wizyt, które były u lekarzy 
specjalistów – zresztą Polacy bardzo lubią się u leka-
rzy specjalistów leczyć – mogłoby się odbyć właśnie 
u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż ci 
lekarze mają wiedzę i kompetencje… Niejednokrotnie 
kolejna wizyta u lekarza specjalisty ogranicza się 
tylko do przepisania leków, które pacjent już otrzy-
mywał, i zdecydowanie może się to odbyć u lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej.

Oczywiście brak kadr, jeżeli mówimy o lekarzach, 
doskwiera w Polsce, ale, tak jak powiedziała do mnie 
pani senator Czudowska, to trwa niestety latami.  
No, doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili jest pra-
wie dwukrotnie więcej studentów na uniwersytetach 
medycznych, ale to jeszcze potrwa. Studia medycz-
ne trwają 6 lat, specjalizacja ok. 5, więc dopiero po 
11 latach powstaje lekarz specjalista. Myślę, że to też 
jest ważny i dobry przyczynek do tego, że przez te 
4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości osiągnęliśmy 
to, że studiuje coraz więcej lekarzy. Jest też dobrze, 
jeżeli chodzi o personel niższy, czyli o pielęgniarki. 
To pierwszy rok, kiedy praktycznie wszystkie adeptki 
tego kierunku odebrały prawa wykonywania zawodu. 
A zdarzało się tak, że po skończeniu tego kierunku 
pielęgniarki – nawet 30% pielęgniarek – nie odbierały 
prawa wykonywania zawodu, czyli już wtedy zakła-
dały, że nie będą rozpoczynały swojej kariery w tym 
zawodzie. W tej chwili widzimy, że zainteresowanie 
tym zawodem, zawodem pielęgniarki, jest zdecydo-
wanie większe. Dlatego myślę, że niepotrzebne emo-
cje towarzyszą tym 2 ustawom, które rzeczywiście są 
dobre i wprowadzają dobre rozwiązania do polskiego 
systemu ochrony zdrowia. 

Ale, tak jak zawsze… Jako lekarz – a ja też jestem 
zabiegowcem – nie czuję, że mam ten jakiś wyjątkowy 
gen… To zależy nie od zawodu, tylko od człowieka. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Oddział Ratunkowy, oddział, taki oddział jak inne 
szpitalne oddziały, np. chirurgiczny, wewnętrzny, on-
kologiczny czy hematologiczny. Na tym oddziale też 
się może zdarzyć – i zdarza się – że ludzie umierają. 
Jeżeli ktoś nie dopełnił swoich obowiązków czy też 
wystąpił błąd w sztuce lekarskiej, to od sprawdzenia 
tego są odpowiednie służby, z prokuratorem włącznie. 
Każdy taki dramatyczny przypadek musi być – z tego,  
co wiem, wynika, że tak jest – przeanalizowany.

Ale… Panie Profesorze, Panie Senatorze, no nie 
jestem lekarzem utytułowanym i przed wszystkimi 
nauczycielami akademickimi – a pan do nich należy, 
jest takim nauczycielem; nie bezpośrednio moim, 
ale innych kolegów lekarzy – naprawdę chylę czoła. 
I nigdy nie ośmieliłabym się dyskutować z panem, 
jeśli chodzi o sprawy sensu stricto medyczne, sza-
nując pana tytuł naukowy, ale tu w Senacie wszyscy 
jesteśmy senatorami i w jakiś sposób jesteśmy sobie 
równi. No naprawdę, niesłychanie niegodziwe jest to, 
co pan powiedział, dzieląc lekarzy na zabiegowców 
i niezabiegowców, mówiąc, że zabiegowcy mają gen 
przyzwoitości, a my go nie mamy. Proszę opraco-
wać testy na gen przyzwoitości, będziemy się wtedy 
badać, tak jak badamy inne geny predysponujące do 
różnych chorób, i wtedy… Nie wolno takich słów 
rzucać na wiatr, Panie Profesorze, Panie Senatorze. 
Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Waldemar Kraska. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
No, zboczyliśmy zupełnie z tematu dotyczącego 

tych ustaw, nad którymi pracowaliśmy, ale myślę,  
że każda dyskusja o służbie zdrowia jest ważna.

Odniosę się do słów pana marszałka. Rzeczywiście 
temat SOR jest tematem bardzo medialnym, bo na 
SOR spotykają się ludzie, którzy wymagają bardzo 
szybkiej i nagłej pomocy, ale także trafiają tam ludzie, 
którzy mogą być obsłużeni przez lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Dlatego nie ta, ale poprzednia 
ustawa, nad którą procedowaliśmy, właśnie uprasz-
cza ten sposób, „systematyzuje” pacjenta i będzie 
powodowała to, że pacjentowi, który trafi na SOR 
w stanie zagrożenia życia, będzie udzielana pomoc 
w pierwszej kolejności, bo zostanie wprowadzona se-
gregacja medyczna. Może jest to brzydkie słowo, ale 
będzie dotyczyła ona tych najtrudniejszych przypad-
ków i wymagających szybkiej pomocy, czyli taki pa-
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1181, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1181 A.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej sprawozda-
nie z wczorajszych obrad obu komisji na temat ustawy 
o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapita-
łowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie 
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest 
wprowadzenie zmian, które zapewnią wdrożenie 
pracowniczych planów kapitałowych. Jak wynika 
z uzasadnienia do projektu ustawy, ustawa w obo-
wiązującym brzmieniu powoduje szereg negatyw-
nych konsekwencji i komplikacji we wdrożeniu sys-
temu zarówno dla pracodawców i pracowników, jak 
i instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie systemu 
pracowniczych planów kapitałowych. Szczególnie 
trudne w stosowaniu są przepisy dotyczące limitu, 
jaki ustawa określa dla wpłat na pracownicze plany 
kapitałowe, czyli limitu do wysokości 30-krotności 
średniego wynagrodzenia. Ustalony limit rodzi duże 
kłopoty także po stronie pracowników i pracodaw-
ców, ale przede wszystkim stanowi utrudnienie dla 
PFR w zakresie stosowania systemu ewidencji uczest-
ników i rozliczania dopłat. Podstawą do odprowadza-
nia wpłat na PPK ma być wynagrodzenie rozumiane 
jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe uczestnika PPK bez stosowa-
nia ograniczenia, jakie wynika z ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, że roczna podstawa wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa 
od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy 
określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowi-
zorium budżetowym, jak również w ich projektach, 
jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Ustawa poszerza także katalog osób zatrudnionych 
w rozumieniu ustawy o PPK o osoby przebywające 
na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku ma-
cierzyńskiego oraz umożliwia zastosowanie podpisu 
mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniają-

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Tomasz Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym wyjaśnić jedno. Użyłem słów „ma bar-

dziej wykształcony gen”, tzn. wszyscy są przyzwo-
ici… Chirurdzy myślą trochę innymi kategoriami, 
a na pewno są bardziej decyzyjni od lekarzy wie-
lu innych specjalności. Nie było to w żaden sposób 
skierowane do kogokolwiek jako coś obraźliwego, 
ale jeżeli tak zostało odebrane, to jestem gotów za 
to przeprosić.

Odnosząc się zaś do wypowiedzi mojego szanow-
nego przedmówcy pana senatora Majera… Jak pan 
wie, w Komisji Zdrowia staramy się oddzielać ziarna 
od plew i szukamy rzeczy dobrych, szukamy rzeczy 
złych. Ale za to przeciążenie SOR-ów – nie chcę uży-
wać słowa „hekatomba” – nie potrafię podziękować 
resortowi zdrowia, bo to był błąd systemowy, przez 
który cierpią dziesiątki ludzi. Ja codziennie jestem 
w szpitalu. Dzisiaj, o trzeciej w nocy, przeszczepia-
liśmy płuco. Wychodziłem, żeby zdążyć na samolot, 
a na SOR już czekały tłumy. A po 18.00, kiedy dostęp 
do opieki ambulatoryjnej jest praktycznie bliski zeru, 
bo tak jest w praktyce, tam też są tłumy, w tym starsze 
panie, które proszą o wypisanie recepty – u nas nie 
ma pediatrii, więc w tej sprawie się nie wypowiem – 
w tym ludzie, którzy naprawdę, tak jak mówił senator 
Kraska, mogliby skorzystać z opieki gdzie indziej, 
ale na SOR jest łatwo to zrobić, nawet jak trzeba 
odsiedzieć te 9 godzin, jest to najłatwiej dostępna 
opieka po południu. I musimy to zmienić, bo nawet 
jeżeli intencje ustawodawcy były inne, to praktyka 
pokazuje, że SOR-y są dramatycznie przeciążone, 
i nie ma co temu zaprzeczać. Dlatego, powtarzam, 
czeka nas ciężka praca, i to nie praca na sali plenarnej, 
tylko w komisjach, o co prosiłem wraz z senatorem 
Czarnobajem, tylko w gremiach eksperckich, tak aby 
służbę zdrowia uczynić lepszą ponad podziałami par-
tyjnymi. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych, ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
ustawy – Prawo bankowe.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący…
(Głos z sali: Nie słychać.)
Już słychać?
Panie Przewodniczący, przecież całkiem niedawno 

rząd był za tym, ażeby to ograniczenie do 30-krotno-
ści było zachowane, tak jak w systemie emerytalnym. 
Bardzo ogólnie pan powiedział o tym, że to rodzi 
komplikacje. Ale tak naprawdę jakie jest uzasadnienie 
zmiany tej zasady?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sądzę, że najlepiej… Ponieważ dyskusja na ten 

temat była niezwykle krótka, myślę, że najlepiej od-
powie na to pytanie obecny na sali pan minister.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.  

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac  
parlamentarnych został upoważniony minister przed-
siębiorczości i technologii.

Czy pan minister Marek Niedużak chciałby zabrać 
głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 
biorczości i Technologii Marek Niedużak: Wydaje mi 
się, że w obliczu…)

Będą pytania, tak. To proszę, Panie Ministrze, 
zapraszam na mównicę.

Czy chce pan minister, żeby pytanie zostało po-
wtórzone, czy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 
biorczości i Technologii Marek Niedużak: Nie, nie 
ma takiej potrzeby.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Młodzi Goście! Pozwolę sobie po prostu 
odpowiedzieć na to pytanie, już bez referowania co 
do ustawy czy innych kwestii. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że to hasło 30-krotności 
może troszkę elektryzować, podobnie było w Sejmie. 

cego do zawarcia umowy o zarządzenie PPK albo do 
przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy 
o zarządzenie PPK, a także informowanie uczest-
ników poprzez zapewnienie im dostępu do systemu 
teleinformatycznego instytucji finansowej.

Ustawa wprowadza maksymalny limit wpłat i do-
płat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki 
uczestnika PPK do wysokości 50 tysięcy dolarów 
amerykańskich według średniego kursu NBP.

Ustawa wprowadza dodatkowy warunek pobiera-
nia przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia 
za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnię-
cia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz 
emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym 
niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy 
tej samej zdefiniowanej daty, jednakże przepisy te nie 
będą miały zastosowania w okresie do końca roku 
kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od 
dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu 
emerytalnego lub subfunduszu.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogło-
szenia.

Podczas posiedzenia komisji obecny pan mini-
ster apelował o to, aby ustawę przyjąć bez poprawek 
z uwagi na to, że ustawa ma wejść w życie 1 lipca br. 
i wprowadzenie poprawek utrudniłoby dobre przy-
gotowanie wejścia w życie tej ustawy.

Biuro Legislacyjne zaproponowało 2 poprawki. 
Z jedną z tych propozycji zgodził się pan minister, ale 
apelował, żeby z uwagi na to, że nie jest ona bardzo 
istotna, opowiedzieć się jednak za przyjęciem ustawy 
bez poprawek.

Omówiono także poprawkę, którą zaproponował 
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, z któ-
rym obecny pan minister zgodził się w zupełności. 
Zaproponował jednak, żeby te zmiany, które są pro-
ponowane przez rzecznika małych i średnich przed-
siębiorców, zostały niebawem umieszczone w innej 
ustawie, która kończy swój bieg w Sejmie.

Za ustawą, za jej przyjęciem bez poprawek, głoso-
wała większość członków komisji, 3 senatorów było 
przeciw przyjęciu tej ustawy. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie widzę… A, jest pan senator Mieczysław 
Augustyn.

Proszę bardzo, Panie Senatorze Szymański. Proszę 
na mównicę.

Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Niedużak) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 
biorczości i Technologii Marek Niedużak: A, tak.)

Ja pod wpływem informacji przygotowanych 
przez pana rzecznika zgłosiłem poprawkę. Ona nie-
stety nie otrzymała poparcia, chociaż wszyscy uznali, 
że jest słuszna i celowa. Chciałbym, żeby pan minister 
jeszcze raz powiedział, czy byłaby szansa na to, żeby 
poprzeć tę poprawkę. No bo, jak mówię, wszyscy byli 
zgodni, łącznie z panem ministrem, że poprawka jest 
zasadna. Mówię to dlatego, że kilka miesięcy temu 
uchwalaliśmy ustawę o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności i wówczas 
dyskutowaliśmy nad tym długo, także nad tą noweli-
zowaną ustawą. Ja zgłosiłem poprawkę, która zresz-
tą była też przygotowana przez Biuro Legislacyjne. 
I tylko dlatego, że… Wszyscy ją poparli. Nawet na 
posiedzeniu komisji została poparta. No, ale osta-
tecznie Wysoka Izba odrzuciła tę poprawkę. I po 
2 miesiącach minister sam przyszedł z nową ustawą, 
związaną tylko z tą poprawką. Uruchomiona zosta-
ła cała procedura związana z uchwalaniem ustawy, 
angażowano dziesiątki pracowników, urzędników, 
radców, legislatorów itd. 

I dlatego też mam pytanie: czy nie warto byłoby 
jednak poprzeć tę poprawkę, skoro wszyscy uznają, że 
ona jest dobra i słuszna? I niechby nawet podpisali tę 
poprawkę jeszcze inni, koleżanki i koledzy senatoro-
wie z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było takiego 
wrażenia, że to tylko jeden Kleina czy Czarnobaj ją 
zgłosili. Bo po prostu chodzi o to, żeby to było dobre – 
prawda? I wszyscy chcemy, żeby tak było. Czy można 
by było spróbować tak to przeprowadzić?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Tak. Już odpowiadam. Tutaj – może już nie będę 

wchodził w szczegóły – chodzi o kwestię, która jest 
istotna, ale z punktu widzenia tej ustawy… To doty-
czy kwestii objętej przepisami przejściowymi, czyli 
takiej, można powiedzieć, trochę jednak incyden-
talnej. No, mamy tutaj termin wejścia w życie czy 
początku oferowania PPK, 1 lipca. I mamy również 
wymagany przez konstytucję czas, który należy się 
prezydentowi Rzeczypospolitej na podpisanie lub 
ewentualnie skierowanie ustawy do trybunału. I to 
jest powód, dla którego ja serdecznie prosiłem – bo 
przecież to nie moja decyzja, ale serdecznie prosiłem 
– o to, by tę poprawkę skierować do innego projektu. 
Tutaj rzeczywiście… Bo merytorycznie wszyscyśmy 
się na posiedzeniu komisji zgodzili, pan rzecznik też 

Ale podkreślam, że poza tym, iż mówimy tutaj o pew-
nym limicie, to jest to zupełnie co innego niż limit 
w ZUS. Proszę pamiętać, że PPK są oparte na do-
browolności, to jest model opt-out, czyli taki model, 
z którego trzeba wystąpić, i każdy pracownik zawsze 
może podjąć decyzję o wystąpieniu z niego. Innymi 
słowy, jest to system dobrowolny, można się z niego 
wycofać. Dlaczego tutaj konkretnie to zmieniamy? 
W trakcie przygotowań do uruchomienia systemu 
PPK, który zaczyna ruszać 1 lipca, wyszły na jaw 
pewne problemy techniczne, pewne niedociągnięcia 
tej ustawy, która została już uchwalona. Stąd ta nowe-
lizacja. Z technicznego punktu widzenia stosowanie 
tego limitu będzie się wiązać zarówno z kosztami 
dla pracodawców, którzy będą mieli obowiązek ofe-
rować PPK swoim pracownikom, jak i dla samego 
PFR. I w gruncie rzeczy to jest podstawowy powód. 
Są koszty związane z obsługą tego systemu, obsługą 
przelewów, przeprowadzeniem później przelewów  
na odpowiednie konta i subkonta. To jest podstawowa 
przyczyna.

Jeśliby pan senator mi pozwolił, to w materia-
łach… Pojawia się tu pytanie, jaki koszt jest z tym 
związany. Prawda? Często pojawia takie pytanie  
– akurat pan senator go nie zadał, ale ja zakładam,  
że ono leży gdzieś tam u podstaw tego pytania, które 
padło – czy to się wiąże z jakimś bardzo dużym dodat-
kowym kosztem. Oczywiście podam tu szacunki, no 
bo, tak jak mówiłem, system jest dobrowolny, on się 
opiera na pewnej deklaracji, a my jeszcze nie wiemy, 
ilu pracowników złoży taką deklarację. Zakładając, 
że złoży ją połowa pracowników, czyli że połowa 
zdecyduje się korzystać z PPK, który będzie im ofe-
rowany, a połowa nie, to przy całkowitym koszcie 
wynagrodzeń za rok 2018, a to jest 608 miliardów zł, 
mówimy tu o kwocie rzędu 200 milionów zł rocznie. 
A więc mówimy o koszcie, po stronie pracodawców, 
którzy współuczestniczą w kosztach PPK, tak jak 
państwo i tak jak pracownik… No, to jest 0,03% ca-
łego funduszu płac. Tak że to nie jest zmiana, która 
w bardzo znaczący sposób zwiększa koszty PPK po 
stronie pracodawców. Ze strony pracownika, tak jak 
powiedziałem, to zawsze jest dobrowolne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kleina zadaje pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wczoraj na posiedzeniu komisji był pan rzecznik 

małych i średnich przedsiębiorstw.
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(podsekretarz stanu M. Niedużak) mit wpłat do PPK, czyli to jest… Nie można wpłacić 
rocznie więcej jak 50 tysięcy dolarów. Tak więc to jest 
zupełnie co innego niż tamten limit, pomimo że słowo 
„limit” może nasuwać pewne skojarzenia. Przyczyna 
jest prosta. Ja o tym mówiłem na posiedzeniu komisji 
bardzo wprost. Odpowiadając jednym słowem: tzw. 
FATCA. Jest to umowa międzynarodowa pomiędzy 
rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. To jest taka umowa, któ-
rej tłem jest, najogólniej rzecz ujmując, międzyna-
rodowy – no, ale wiadomo, że też w dużej mierze 
wprowadzany z inicjatywy Stanów Zjednoczonych 
– obowiązek ścigania prania brudnych pieniędzy, uni-
kania opodatkowania. Gdybyśmy takiego limitu nie 
wprowadzili i ten limit wpłat był wyższy… Nawiasem 
mówiąc, w przypadku polskich zarobków mówimy 
raczej o sytuacji teoretycznej niż praktycznej. Ale 
gdyby teoretycznie była taka możliwość jak w prze-
pisach, które obecnie obowiązują, to automatycznie 
jakby wchodzimy właśnie w zakres umowy FATCA 
i wchodzimy w zakres wymiany informacji z rządem 
Stanów Zjednoczonych, bo tak działa ten system. 
Stany Zjednoczone poprzez zawieranie takich umów 
z innymi krajami, które z nimi współpracują, zbierają 
te informacje i analizują je później pod kątem prania 
brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania. Chodzi 
po prostu o to, żeby się nie załapać na tę umowę. 
Chodzi o to żeby po wprowadzeniu limitu maksymal-
nej wpłaty nie wejść w zakres umowy FATCA. To też 
jakby upraszcza system z punktu widzenia obciążeń 
regulacyjnych spoczywających na podmiotach ofe-
rujących PPK. I taka jest przyczyna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można dopytać, 

Panie Marszałku…)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
To jest oczywiste, z tym że mam pytanie: dlaczego 

tego nie wprowadzono od razu do ustawy matki?
I drugie pytanie. Czy w ogóle jest realna proce-

dura zwrotu pieniędzy wpłaconych ponad określony 
tutaj limit? Oczywiście jest mało prawdopodobne, 
żeby ktoś przekroczył taką kwotę, ale teoretycznie 
jest możliwe.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Odpowiem najpierw na drugie pytanie, a później 

na pierwsze.

przedstawiał stanowisko… Tak więc jakby meryto-
rycznie nie ma sporu ‒ są tylko takie pewne względy, 
powiedziałbym, kalendarzowe. Ale chcę też powie-
dzieć, że to nie jest tak, że w celu wprowadzenia tej 
poprawki trzeba będzie uruchamiać zupełnie nowy 
proces legislacyjny albo, nie wiem, na siłę wymyślać 
jakiś projekt. Bo na najbliższym posiedzeniu sejmo-
wym będzie projekt ustawy o systemie instytucji roz-
woju, która dotyczy bezpośrednio PFR. A on też jest 
mocno zaangażowany w PPK. Tak więc tam też taka 
poprawka będzie miała związek z zakresem projektu. 
A projekt będzie szedł – to już wiemy – szybko. Tak 
więc naprawdę, jak mi się wydaje, byłby to pewien 
kompromis, który z jednej strony uwzględniałby te 
realia kalendarzowe, a z drugiej strony… Naprawdę, 
ja tę deklarację składałem wielokrotnie i składam ją 
też tutaj: ta poprawka zyska poparcie strony rządowej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli nie składać po-

prawki?)
Miałbym taką serdeczną prośbę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

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

Mam pytanie związane z samą ideą tej ustawy. To jest 
ustawa czyszcząca. Tak jak pan powiedział, schodzi-
my z tego limitu 30-krotności, z tego ograniczenia 
ze względu na to, żeby w sposób łatwiejszy można 
było tę ustawę stosować. Czyli jeden limit został 
wycięty. Ale wprowadza się drugi limit, czyli limit 
50 tysięcy dolarów. 

Pytanie jest takie: dlaczego to się wprowadza tą 
ustawą? Czy wcześniej o tym nie wiedzieliśmy i nie 
wprowadzaliśmy tego? Co wymusiło wprowadzenie 
tego limitu? I jaka jest przyczyna materialna, tzn. dla-
czego musimy ten limit wprowadzić? No bo z jedne-
go limitu schodzimy, ale drugi wprowadzamy. Czyli 
komplikujemy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze, oprócz tego, że tu jest 

słowo „limit”… To jest coś innego, to jest roczny li-
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(podsekretarz stanu M. Niedużak) tam, gdzie PPE osiąga pewien stopień partycypacji. 
Tak właśnie szukam po papierach, bo nie pamiętam 
dokładnie procentu, czy to 2/3, czy 70%… Chodzi 
o jakiś tam poziom partycypacji. A więc to nie jest 
tak, że my tutaj, że tak powiem, w sposób regulacyjny 
wycinamy przepisami PPE. Jednak faktycznie proble-
mem jest to – i zauważyłem, że pan senator w swojej 
wypowiedzi jakby też to zawarł – że PPE nie okazało 
się spektakularnym sukcesem. W tym sensie PPK jest 
pewną próba zaoferowania alternatywy, ale to nie jest 
alternatywa wyłączająca, wręcz przeciwnie, są tutaj 
takie mechanizmy w ustawie, które… Tak jak mówię, 
nie trzeba oferować PPK, jeżeli ma się dobrze dzia-
łające PPE; mówię teraz z perspektywy pracodawcy. 
Tylko że oczywiście w praktyce – zdaję sobie sprawę 
z tego, co pan senator powiedział – PPE niespecjalnie 
wypaliło. Liczymy na to, że PPK wypali. Wydaje 
mi się – wszyscy na tej sali chyba tu się zgodzą – że 
pewnym problemem jest to, że my w Polsce nie mamy 
bardzo oszczędzającego społeczeństwa. Jak się popa-
trzy na statystyki unijne, to Polska jest druga, trzecia 
od dołu, jeśli chodzi o skłonność do oszczędzania. To 
ogólnie – z bardzo wielu różnych względów, o któ-
rych, żeby nie przedłużać, może już nie będę mówił 
– nie jest dobre. Dlatego to jest trochę taki system, 
który ma wzmocnić chęć oszczędzania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, próbujecie państwo w tej ustawie 

uniknąć sytuacji, w której poprzednicy z OFE zara-
biali, mimo że inwestorzy tracili, i jest ten limit 75% 
stóp zwrotu umożliwiający pobranie wynagrodzenia 
przez podmioty zarządzające… No, nie chcę czytać 
całego przepisu. 

Mnie interesuje tylko, dlaczego dopiero po 2 la-
tach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Panie Senatorze, to nie jest tak, że po 2 latach. Tak 

jak tu już przyznałem, to jest ustawa czyszcząca…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie. Od roku ka-

lendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia 
utworzenia.)

Drugie pytanie. Proszę pamiętać, że PPK są oparte 
na umowach cywilnoprawnych. To jest czyjaś wła-
sność. Na każdym etapie jest to własność tych pra-
cowników, którzy do tego dokładają, a więc tutaj 
w ogóle nie ma pytania o możliwość zwrotu. To jest 
cały czas ich, te pieniądze są ich cały czas ich. I oni, 
tj. pracownicy uczestniczący w PPK czy ci, którym 
zaoferuje się PPK, a oni w tym pozostaną czy wy-
biorą, spokojnie będą mogli… A więc tutaj nie ma 
takiego ryzyka.

Z kolei na pierwsze pytanie szczerze muszę odpo-
wiedzieć, że to jest ustawa czyszcząca. Biję się tutaj 
w piersi. Pewnie dobrze by było, gdybym miał jeszcze 
obok kolegów z Ministerstwa Finansów, bo mógłbym 
się też niejako uderzyć w ich piersi, ale stoję sam. 
Ustawa czyszcząca bierze się stąd, że nie wszystko 
się udało przewidzieć przy okazji pierwszej ustawy. 
Wydaje mi się, że nie ma sensu tego tutaj ukrywać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę… A, jeszcze 

pan senator Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, limitów jest tam więcej, jest chy-

ba jeszcze ten 1 milion w przypadku dochodów, któ-
rego nie można przekraczać. Ale mnie interesuje taka 
tendencja, zresztą zawarta w tym PPK, do wypierania 
PPE, dość dobrej instytucji, zresztą mało stosowanej, 
niestety. I tu się pojawia kolejny zapis, który nakła-
da jednak obowiązek prowadzenia pracowniczych 
programów emerytalnych tam, gdzie jest PPE. I tego 
nie rozumiem. To nie miały być formy wykluczające 
się, to miały być formy uzupełniające się. Dlaczego 
państwo tak nachalnie propagujecie system PPK?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Marek Niedużak:
Powiem tak. To ciągle pozostają… Ja się tutaj nie 

zgodzę z oceną, że dochodzi tu jakby do wypychania 
PPE. Wręcz przeciwnie, nie trzeba oferować PPK 
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(podsekretarz stanu M. Niedużak) To jest oczywiste, że wynikało to z tego, że trze-
ba by było zwiększyć dotację budżetową, dlatego  
że część środków przeznaczonych na to na dzień 
dobry, a później na coroczną składkę z ramienia 
pracodawcy, wywołuje skutki budżetowe. To skutki 
niemałe, bo jeśli przyjmiemy, że sfera finansów pu-
blicznych zatrudnia 1 milion ludzi, to byłyby tu okre-
ślone duże wydatki budżetowe. I to był argument dość 
zrozumiały w zeszłym roku, kiedy tę ustawę konstru-
owano, ale już parę miesięcy temu ten argument był 
nieprawdziwy. Okazuje się, że znalazło się bardzo 
wiele środków o innym charakterze, nie ukrywajmy 
jakim, politycznym, i w kąt rzuciliście państwo to, 
o czym pan minister mówi, czyli tę słuszną – i tu się 
z panem zgadzam – potrzebę oszczędzania, zbudowa-
nia w gospodarce rynkowej instytucji oszczędzania. 
Was to już nie interesowało. Ale mnie to interesuje nie 
tylko z uwagi na tę konsekwencję, ale też te zmiany 
parametrów. Pieniądze się pojawiły, niemałe, więc 
można… Poza tym pojawił się konflikt społeczny, 
o bardzo dużym zasięgu, właśnie ze sferą finansów 
publicznych, której podstawę stanowią 2 olbrzymie 
grupy społeczne czy nawet zawodowe, tj. urzędnicy, 
sfera budżetowa, dla której też nie znaleziono pie-
niędzy na podwyżkę – były to jedynie rekompensaty 
inflacyjne – no i nauczyciele. Otóż ta forma wspiera-
nia tych pracowników to jest właśnie nie tylko wyraz 
wychodzenia naprzeciw oszczędzaniu, ale też jakaś 
forma rekompensowania ich zbyt niskiego wynagro-
dzenia. Nie jest to nowe, to przed wojną było w Polsce 
stosowane, że sfera, że tak powiem, urzędnicza była 
preferowana w kwestii niektórych świadczeń, w tym 
ubezpieczeniowych. Wynika to z faktu, że oni nie 
grają na rynku i nie są w stanie sami sobie pomóc.  
To jest też stosowane w wielu krajach Unii Europej- 
skiej, gdzie ten mechanizm, zdawałoby się, oczy-
wisty, jest stosowany, gdyż sfera budżetowa jest 
wyjęta z gier rynkowych, z możliwości indeksowa-
nia wynagrodzeń na skutek chociażby zwiększenia 
dodatkowej pracy czy też kosztów utrzymania. No 
i właśnie wówczas padła ta poprawka, poprawka mo-
jego autorstwa, żeby sferę budżetową w jakimś stop-
niu przybliżyć do tych pracowniczych programów 
kapitałowych i okres wprowadzenia… To przecież 
jest niezwykle proste, bo stopień świadomości tych 
pracowników jest daleko wyższy, a formy nawiązy-
wania stosunków pracy – dużo prostsze, bo nie ma 
zmienności zatrudniania, jeśli chodzi o podpisywanie 
umów w różnych formach, jak umowy zlecone czy 
umowy o dzieło, lub brak umów. To wszystko jak 
gdyby stwarzało przesłanki, żeby właśnie tam te pra-
cownicze programy kapitałowe weszły jako pierwsze. 
Ale tytułem kompromisu ja proponuję w poprawce 
– nie tak jak rząd, który chce, żeby to było dopiero  
za 2 lata, czyli może w ogóle, bo sytuacja się zmienia 
– żeby już od stycznia przyszłego roku, a najpóźniej  

Ale 1 lipca tego roku ruszamy w ogóle z syste-
mem, on jeszcze nie ruszył. Tak że to nie jest tak,  
że on działa 2 lata i my teraz wprowadzamy limit.  
To jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Ja bardzo się cieszę, że pan sena-
tor właśnie to odnotował, ponieważ my szacujemy,  
że zarobek, wynagrodzenie podmiotów zarządza-
jących PPK będzie mniej więcej 7 razy niższe niż 
wynagrodzenie tych, którzy zarządzali OFE. Tak że 
wydaje mi się, że ogólnie – gdy patrzy się na system, 
a nie z perspektywy konkretnego gracza, bo nie dla 
wszystkich jest to dobre rozwiązanie, te podmioty 
pewnie nie są z tego powodu bardzo szczęśliwe – jest 
to dobre rozwiązanie i raczej bym się spodziewał ja-
kiegoś dobrego słowa na ten temat. Ale tak jak mówię, 
my staramy się z tym zdążyć w terminie, nim ten 
system 1 lipca zostanie uruchomiony.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań, Panie Ministrze. Dziękuję 

panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 

biorczości i Technologii Marek Niedużak: Bardzo 
dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też staję przed problemem moralnym, który 

spowodowało wystąpienie pana ministra, w którym 
prosił serdecznie, co jeszcze podkreślił, aby nie skła-
dać poprawek. Dlaczego mówię, że to jest problem. 
Przecież jeśli coś jest moralne, to trzeba to popierać. 
Ano parę dni temu inny minister, który w trybie eks-
traordynaryjnym wbrew konstytucji, wbrew regula-
minom zmieniał ustawy, nie tylko nie prosił, ale jesz-
cze wyzywał tych, którzy chcą coś dobrego zrobić.

Dlatego proszę mi wybaczyć, ale ja całego tego 
kodeksu moralnego z tej mównicy nie będę sankcjo-
nował, gdyż poprawka, którą chcę złożyć i która za-
razem jest swoistym udziałem w debacie, ma istotne 
znaczenie, właśnie m.in. dlatego, że rok temu, gdy ta 
ustawa była przedmiotem prac komisji, podnosiłem 
sprawę pewnej niesprawiedliwości. Ta niesprawiedli-
wość polegała na tym, że w planie wprowadzenia tej 
ustawy przewidziano powszechność dla wszystkich, 
jednakże sferę finansów publicznych potraktowano po 
macoszemu, po prostu odłożono wprowadzenie tego 
programu na dalsze lata, bodajże na 2021 r.
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(senator J. Rulewski) dziłem i zdawałem sobie z tego wszystkiego sprawę. 
Wiedzieliśmy, że koszt będzie taki, iż średnia stopa 
zastąpienia ostatniej płacy emeryturą będzie spadała. 
I temu miały przeciwdziałać 2 działania, może 3.

Pierwsze zostało przeprowadzone dosyć konse-
kwentnie, mimo wielu sprzeciwów. To była likwidacja 
przywilejów emerytalnych. Niektóre z nich zostały, 
ale one zostały wyliczone na w miarę obiektywnych 
zasadach. Tu i ówdzie, niestety, się cofnięto – w sys-
temie górniczym i po części w przypadku policjan-
tów. Uważam, że to źle, bo to uderza w wolumen 
wypłat dla wszystkich emerytów, a przecież system 
jest solidarnościowy – jeżeli kogoś z tej solidarno-
ści wyłączamy, dając mu przywilej, to odbywa się  
to kosztem pozostałych. I tak tu jest.

Druga kwestia to przyjęcie takiej zasady, że sko-
ro dłużej żyjemy, to powinniśmy dłużej pracować.  
To nie brzmi w Polsce dobrze i to bardzo źle, że nie 
brzmi dobrze, bo praca nie tylko jest źródłem dobro-
bytu, ale i jest źródłem zadowolenia – oczywiście 
dla tych, którzy mogą pracować, bo system rentowy 
w Polsce nie został zniesiony. Jeśli ktoś nie może i jest 
to medycznie udowodnione, to od tego jest renta, żeby 
wyjść mu naprzeciw. Oczywiście jeśli on wcześniej 
pracował itd., tj. na pewnych konkretnych warunkach. 
A jeśli nie, to mamy system pomocy społecznej skie-
rowany też do tych, którzy nie mogli wypracować 
sobie renty.

I trzeci element, którym miało być OFE, i tu cho-
dziło o to, żebyśmy sami sobie zaoszczędzili pienią-
dze, które będą inwestowane, żeby do tej emerytury 
– która, jak mówiłem, z natury rzeczy, nawet po wy-
konaniu wszystkich wcześniejszych posunięć, będzie 
niższa – jeszcze dołożyć.

Ten drugi element został, można powiedzieć, 
decyzją wyborców, którą wykonał rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, zniesiony. Wiek emerytalny, któ-
ry został wcześniej podwyższony, został obniżony. 
Było to osią sporu politycznego. Większość Polaków 
uważała, że należy przywrócić ten wiek emerytalny 
stary, niski, jeden z najniższych w Europie. Tym bar-
dziej że OFE okazało się w dobie kryzysu mechani-
zmem absolutnie nieskutecznym, bardzo kosztownym 
dla budżetu, w dwójnasób, i trzeba było interwencji. 
Prawo i Sprawiedliwość to krytykowało, Platforma 
do tego dojrzewała, ale ostatecznie podjęła częściową 
decyzję o wycofaniu znaczących kapitałów, uważając, 
że one podlegają nadmiernemu ryzyku. Dlatego…

(Rozmowy na sali)
Koledzy…
Dlatego dobrze, że wracacie państwo do tema-

tu, że wróciliście państwo do tematu, że pojawia się 
propozycja tych pracowniczych programów kapitało-
wych. Polacy, tak jak pan minister mówił, i wszyscy 
to wiemy ze statystyk, widzimy to teraz w sklepach… 
Niektórych bardzo cieszy ten boom konsumpcyjny, 

od 10 kwietnia, bo tak umowa mówi, zawierano umo-
wy ze sferą finansów publicznych. To jest treść po-
prawki. Myślę, że to w jakiś sposób może być przed-
miotem sporu, który przecież jest odwieszony… może 
być rozwiązaniem tego sporu, który jest odwieszo-
ny… zawieszony, a możliwe, że będzie odwieszony… 
to będzie właśnie forma wzrostu świadczeń na rzecz 
sfery finansów publicznych.

Wszakże dodam, że to jest przestępstwo, jeśli tak 
można powiedzieć – przepraszam, proszę tego nie 
brać dosłownie – recydywy. Otóż rozmawialiśmy 
przed chwilą i pan minister szeroko argumentował, 
zgodnie z niecałą prawdą, jakoby PPE nie ruszyły. 
PPE były zabronione przez wszystkie rządy w sferze 
budżetowej, czyli ruszyły tam, gdzie mogły, a prawo 
pozwalało wszystkim. Minister finansów wydał wy-
tyczne, że nie da pieniędzy na to, co było niezbędne, 
żeby ten program PPE ruszył. On był oczywiście naj-
korzystniejszy, panowie senatorowie nawet wbrew 
sobie głosowali, żeby również w Senacie PPE założyć, 
bo też minister finansów nagle uznał, że się budżet 
rozwali, jeśli zaoszczędzone przez pana Jarosława 
Kaczyńskiego pieniądze pójdą na oszczędzanie. No, 
taki jest mechanizm tego. I twierdzę, że PPK też będą 
objęte takim przekleństwem, że tam, gdzie pracow-
nicy będą płacili składki, to będzie to błogosławień-
stwo dla tych pracowników, zaś tam, gdzie odmówią, 
pozostaną bez rozwiązania.

Dlatego proszę przyjąć tę poprawkę, która, jak mó-
wię, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
jest wyrazem sprawiedliwości i być może wpłynie na 
łagodzenie konfliktów społecznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Ministrze!

Rzeczywiście, tak jak rok temu, tak i teraz trzeba 
potwierdzić, że odkąd wprowadziliśmy system ubez-
pieczeniowy opierający się na zdefiniowanej skład-
ce, a nie na zdefiniowanym świadczeniu… To było 
dzieło AWS, ważne dzieło, i wszyscy od początku 
wiedzieliśmy że jest to powolne wycofywanie się 
budżetu państwa z finansowania systemu emerytal-
nego ponad możliwości. I wiedzieliśmy, jaki będzie 
koszt. Może ja nie powinienem mówić „my”, bo mnie 
wtedy jeszcze w parlamencie nie było, ale pilnie to śle-
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(senator M. Augustyn) pracy ciężkiej, wyczerpującej fizycznie. O osobach 
chorych nie mówimy – oni rzeczywiście, tak jak mó-
wił pan senator Augustyn, mają renty.

Co do oszczędności to też bym nie wyrzucała 
Polakom, że mamy tych oszczędności mało, choć 
z tego, co wiem, wynika, że ostatnio oszczędności… 
Podawano informację, że oszczędności nasze rosną, 
ale oszczędzać trzeba mieć z czego. Zatem najpierw 
dążyć musimy do wyższej płacy, co nasz rząd też czy-
ni – podnieśliśmy przez 5 lat najniższą płacę o prawie 
500 zł. Ale to jest jeszcze mało, bo jak się zarabia 
2,5 tysiąca zł… Naprawdę trudno mieć do Polaków 
pretensje, że nie oszczędzają – to przyjdzie z czasem. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skoro pani senator Czudowska do młodzieży i do 

naszych gości się zwróciła, to chciałbym powiedzieć 
tylko, że zapomniała pani senator powiedzieć o jednej 
rzeczy. Bardzo żałuję, że pani senator nie mówiła 
dokładnie tego, co pani w tej chwili powiedziała, 
kiedy głosami większości państwo ograniczali pracę 
sędziom Sądu Najwyższego. Bo tam, jak się okazuje, 
nie wolno pracować dłużej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę przyjąć to nie jako krytykę, ale ostrzeżenie, 

czyli coś gorszego, Pani Senator Czudowska. Pani 
wypowiedziała tu dosłownie taką tezę, że właśnie 
rząd dobrej zmiany – a jeszcze prezydent, dodajmy – 
mobilizował do przyjęcia takiej formuły, że w Polsce 
nie ma przymusu emerytalnego, że każdy może pra-
cować, kto chce. Tak pani powiedziała i to jest praw-
dą, ustawodawstwo nasze tak mówi, ale w tym jest 
sprzeczność, logiczna sprzeczność, która w ustach 
osoby zajmującej się opieką zdrowotną brzmi bar-
dzo podejrzanie. Otóż system emerytalny nie został 
wprowadzony po to, żeby ludzie nim dysponowali, 
jak kto chce, tylko jako zabezpieczenie dla zdrowia 
pracownika.

a mnie, człowieka, tak to nazwijmy, od emerytów 
i emerytur, to raczej martwi. Znów nie oszczędza-
my, znów wydajemy wszystko, co mamy, i ile się da, 
i wydajemy teraz i natychmiast. Dobrze więc, że jest 
taka propozycja.

Nie będę się rozwodził na temat tego, bo i ona ma 
swoje istotne, moim zdaniem, ryzyka i wady. Zaletą 
jest to, że to są fundusze prywatne, wadą jest to, że są 
na otwartym rynku inwestowane. Oczywiście nie ma 
nic za darmo. Zostanie to zweryfikowane przez życie, 
czy to się okaże trwałe, czy to się okaże zyskowne, 
ale próba została podjęta, może i dobrze. Ale do tej 
konkretnie ustawy Platforma Obywatelska zgłasza-
ła poprawkę, i ja ponownie zgłaszam ją w Senacie, 
poprawkę, która dotyczy uprawnień. Mianowicie 
chcemy skreślenia lit. b w art. 1 pkt 1, po to, ażeby 
utrzymać limit 30-krotności, tak jak to jest w po-
wszechnym systemie emerytalnym.

Dziękuję za możliwość zabrania głosu i przypo-
mnienia powodów, dla których w ogóle o PPK mówi-
my. Ja miałem wątpliwość, czy Polacy w to uwierzą, 
w tę propozycję. Jest tam taki mechanizm, że trzeba 
się z tego wycofywać, więc ci, którzy się zgapią, chcąc 
nie chcąc, w tym programie będą. Ale jeśli uda im 
się zaoszczędzić na swoją emeryturę, będą de facto 
wygrani, pod warunkiem, że da się w ten sposób za-
rabiać, a to jest warunek niełatwy. Bo kwestię tego, 
co się dzieje z pieniędzmi ulokowanymi na giełdzie 
w dobie kryzysu, przerabialiśmy w roku 2008. Oby 
to więcej się nie powtórzyło. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ze względu na obecność audytorium na sali chcia-

łabym tylko dopowiedzieć i może sprostować, żeby 
nie zostało tu jakieś mylne wrażenie, że dzisiaj my 
nie możemy pracować dłużej niż tylko do osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Obecnie obowiązujące prawo 
dotyczące wieku emerytalnego zezwala każdemu 
pracować tyle, ile chce, jeżeli chce. Ale nie ma przy-
musu. I to jest najbardziej humanitarny i najbardziej 
nowoczesny sposób podejścia do pracy każdego czło-
wieka. Kto może i chce, pracuje, i nie trzeba dzisiaj 
specjalnie żadnych innych ustaw. Sama jestem tego 
przykładem. Pracować można nawet do końca życia. 
Są takie zawody, że ta praca jest możliwa, choć na 
pewno nie dotyczy to pracy górnika, pracy hutnika, 
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(senator J. Rulewski) Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza podczas swojego posie-

dzenia w dniu 16 maja 2019 r. zajęła stanowisko wo-
bec ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego. Wcześniej ustawa przeszła przez sejmową 
Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfika-
cjach. W dniu 24 kwietnia 2019 r. komisja zajęła się 
rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy.

Ustawa jest konsekwencją obowiązku wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a konkretnie 
wyroku z 26 listopada 2013 r., sygnatura akt P 33/12, 
oraz postanowienia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 lutego 2014 r., sygnatura akt S 2/14.

W pierwszym z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że niezgodny z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 71 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, który stanowił, że zaprzeczenie 
ojcostwa nie jest dopuszczone po śmierci dziecka. 
Mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego art. 71 
został usunięty z systemu prawnego.

Dalsze konsekwencje tego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego muszą być uregulowane na pozio-
mie ustawowym. Należy przyjąć tożsame rozwią-
zania w odniesieniu do wszystkich spraw prowa-
dzących do zakwestionowania pochodzenia dziecka 
po jego śmierci. Ponadto, z uwagi na charakter tego 
rodzaju spraw, niezbędne jest określenie terminów, 
w których możliwe będzie kwestionowanie pocho-
dzenia dziecka.

Drugie z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
o których wspomniałam, sygnalizowało potrzebę 
wprowadzenia unormowania zapewniającego odpo-
wiednie kwalifikacje kuratora do reprezentowania 
dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu 
interesów między jego rodzicami i nałożenie na tego 
kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do 
rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem.

Projektowane rozwiązania określają kwalifikacje 
kuratora ustanowionego celem reprezentacji dziecka 
na podstawie art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego. Nie tylko w postępowaniu karnym, ale też 
w każdym innym, nakłada się obowiązek udziela-
nia przez kuratora na piśmie temu z rodziców, który 
nie uczestniczy w postępowaniu, niezbędnych in-
formacji o przebiegu postępowania oraz o podjętych 
czynnościach, jeżeli nie szkodzi to dobru dziecka. 
Wprowadzone zostały też podstawy prawne do sfi-

(Senator Dorota Czudowska: To oczywiste.)
Zatem opowiadanie… czy też stwarzanie nawet 

przesłanek ustawowych, które mogą być wymuszane 
– i są wymuszane właśnie również teraz, nie tylko 
w Polsce, przez ekonomiczny przymus zatrudnienia 
z uwagi na bardzo niskie emerytury – oznacza nisz-
czenie tejże konstytucyjnej zasady przyjętej w rozwi-
niętych krajach Europy i nie tylko Europy, gdzie jeśli 
już się przyjmuje odstępstwa od zasady emerytalnej, 
u nas zapisanej w konstytucji, to nie jak kto chce, Pani 
Senator, tylko jak kto może. A jeśli już ktoś może, to 
ta ochrona, ta praca, niezależnie od woli – niezależnie 
od woli, to nie jest to samo… Nawet jak ktoś chce 
dłużej pracować, to w Polsce, ale i w innych krajach 
Europy, standard nie pozwala na realizację jego pra-
gnienia czy marzenia, czy też chęci. Ale powtarzam: 
gdyby to był wolny wybór, pewnie byśmy o tym nie 
rozmawiali, ale w Polsce jest to wybór wymuszany 
przez emerytury na poziomie paru złotych. Czyli jest 
to prawo próżne, zgodnie z którym pracownik może 
iść na emeryturę, a jednocześnie nie może, bo nie 
byłby w stanie się utrzymać. I dlatego ostrzegam, bo 
to jest taka rewizja czegoś, co 100 lat temu czy nawet 
więcej w Europie wprowadzono, a czego związki za-
wodowe – a ja jestem członkiem związku – powinny 
pilnować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Rulewski, Kleina, 
Czarnobaj i Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wniosków legislacyjnych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsię- 

biorczości i Technologii Marek Niedużak: Nie.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1176, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1176 A i 1176 B.
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(senator sprawozdawca G. Sztark) cierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania 
dziecka wszczętych za życia dziecka, a także umożli-
wia ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze 
sądowej po śmierci dziecka. Prokurator może wyto-
czyć również powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie 
ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania 
ojcostwa w interesie dziecka lub dla ochrony interesu 
społecznego, ale tylko do dnia, w którym dziecko 
osiągnęłoby pełnoletniość.

Zmiany proponowane w art. 99 kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego wykonują postanowienia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. Zgodnie 
z tym postanowieniem kuratorem reprezentującym 
dziecko może być wyznaczony adwokat lub radca 
prawny wykazujący szczególną znajomość spraw do-
tyczących dziecka rodzajowo odpowiadających spra-
wie, w której wymagana jest reprezentacja dziecka, 
lub ukończył odpowiednie szkolenie dotyczące za-
sad reprezentacji dziecka, praw lub potrzeb dziecka  
– to jest §3. W sprawach karnych nie przewiduje się 
w tej mierze wyjątku. Jednak gdy stopień skompli-
kowania innych spraw tego nie wymaga, w szcze-
gólności, gdy sąd opiekuńczy określi szczegółowo 
treść czynności, kuratorem reprezentującym dziecko 
może zostać ustanowiona również inna osoba posia-
dająca wyższe wykształcenie prawnicze. Co więcej, 
w szczególnych okolicznościach kuratorem może 
zostać ustanowiona osoba nieposiadająca wyższego 
wykształcenia prawniczego – to jest § 4 i 5.

Proponowane przepisy przewidują zobowiązanie 
kuratora – warto to wymienić, więc wymienię przed 
zakończeniem prezentowania tej ustawy – m.in. do: 
poznania i wysłuchania oraz informowania dziecka, 
o ile jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 
dojrzałości na to pozwalają, o podejmowanych w jego 
sprawie działaniach; udzielania na piśmie lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej informacji 
dotyczących przebiegu tego postępowania i podjętych 
w jego toku czynnościach na wniosek tego z rodziców 
dziecka, które nie uczestniczy w postępowaniu, jeżeli 
nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka; uzyski-
wania od rodzica nieuczestniczącego w postępowa-
niu informacji o dziecku, jego stanie zdrowia, sytu-
acji rodzinnej i środowisku w zakresie niezbędnym  
do prawidłowej reprezentacji dziecka – informacje 
tego rodzaju kurator może też uzyskiwać od orga-
nów lub instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji 
społecznych, do których należy dziecko lub które 
świadczą dziecku pomoc.

Przyznanie kuratorowi na jego żądanie wynagro-
dzenia jest uprawnieniem sądu, który może jednak 
odmówić kuratorowi wypłaty, jeżeli w jego ocenie 
nakład pracy kuratora jest nieznaczny lub obowiązki 
wykonane są niewłaściwie. Sąd lub organ rozstrzy-
gnie o wynagrodzeniu kuratora w oparciu o przepi-
sy proceduralne właściwe dla danego postępowania,  

nalizowania wynagrodzenia kuratora ze środków 
publicznych.

Ustawa nie budzi kontrowersji i jest bardzo ocze-
kiwana. Przedstawię obecnie celowość wprowadzenia 
ustawy.

Celem rządowej ustawy o zmianie ustawy – Ko- 
deks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego jest, tak jak mówiłam, wy-
konanie wyroku trybunału z roku 2013. W ustawie, 
zgodnie z zaleceniem Trybunału Konstytucyjnego, 
odchodzi się od zasady stabilizacji stanu cywilnego 
dziecka po jego śmierci, wprowadza się wyjątki od tej 
zasady odnoszące się do sytuacji, gdy dziecko zmarło 
po wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia 
macierzyństwa lub ojcostwa.

Ustawa zawiera również rozwiązania zmierzające 
do realizacji postanowień Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 lutego 2014 r., w których wskazano na po-
trzebę ustawowego określenia wymogów profesjo-
nalnych wobec kuratorów sądowych ustanowionych 
do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym. 
Projektodawca zmierza także do określenia standar-
dów reprezentowania dziecka przez kuratora proce-
sowego.

W ocenie projektodawców przedłożone zmia-
ny nie niosą dodatkowych obciążeń regulacyjnych, 
a ewentualne dodatkowe wydatki obejmują wyłącznie 
wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez 
kuratorów. Ich wysokość nie jest obecnie szacowana. 
Mimo wprowadzenia zasady specjalistycznego przy-
gotowania osób pełniących rolę kuratora procesowe-
go, w tej ustawie nie przewidziano kosztów szkoleń.

Ocena skutków regulacji w zakresie wdrożenia 
przepisów określających standard wypełniania roli 
kuratora procesowego, m.in. w zakresie ukształtowa-
nia relacji kuratora z dzieckiem, z rodzicami sprawu-
jącymi nad dzieckiem pieczę, a nieuczestniczącymi 
w postępowaniu, a także z instytucjami i organiza-
cjami dysponującym wiedzą o sytuacji dziecka, jest 
trudna do przeprowadzenia. W ocenie skutków re-
gulacji ustawy nie przewiduje się odrębnej ewaluacji 
jej wdrożenia. Problem stanowi brak aktualnej dia-
gnozy stanu wyjściowego, tj. przygotowania obecnie 
powoływanych kuratorów, ich aktywności czy też 
zaniechań. A więc jedynym problemem pozostaje, jak 
zwykle, czynnik ludzki, czyli kwestia predyspozycji 
czy aktywności kuratorów.

Ustawa wprowadza zmiany prawa rodzinnego 
i cywilnego, zawiera też odniesienia do procedury 
stosowanej w postępowaniach karnych.

W części odnoszącej się do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. wprowa-
dzone zmiany polegają na umożliwieniu ukończenia 
procesów o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie ma-
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(senator sprawozdawca G. Sztark) parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, chce zabrać głos?

Proszę, Panie Ministrze, na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z szacunku dla Wysokiej Izby, a także senatorów 

sprawozdawców, którzy doskonale przedstawili za-
wartość projektu, chciałbym tylko prosić o poparcie 
tegoż projektu. Projekt nie jest kontrowersyjny, został 
jednogłośnie przyjęty przez Sejm, został jednogłośnie 
przyjęty przez obydwie komisje senackie. Wydaje 
się, że rząd wykonał to, co do niego należy, prawi-
dłowo przygotował projekt wykonujący 2 orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, dlatego ośmielam się 
prosić o poparcie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

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

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Aleksandra 

Pocieja. 

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym pogratulować panu ministrowi 

Piebiakowi. Panie Ministrze, tak jak pan był u nas… 
No, w tej kadencji był pan u nas pewnie ze 30 razy…

(Senator Władysław Komarnicki: Już się przy-
zwyczailiśmy.)

I chciałbym panu pogratulować, bo pierwszy 
albo drugi raz w tej kadencji przedstawiana przez 
pana ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze le-
gislacyjnym, co czytam w opinii naszego legislatora 
w „Uwagach szczegółowych”.

(Senator Władysław Komarnicki: Brawa się na-
leżą.)

(Oklaski)
Chciałbym pogratulować panu ministrowi i oczy-

wiście, odkładając na bok te lekkie złośliwości, po-

a wysokość tego wynagrodzenia ustala się na pod-
stawie przepisów stosowanych w postępowaniu cy-
wilnym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesię-
cy od dnia ogłoszenia. Do spraw, w których przed 
dniem wejścia jej w życie ustanowiono kuratora, sto-
suje się przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
w brzmieniu dotychczasowym. Wyjątek stanowią 
przepisy dotyczące obowiązków kuratora w zakresie 
pozyskiwania i przekazywania informacji między 
nim a rodzicem nieuczestniczącym w postępowaniu 
oraz dzieckiem. 

Dziękuję bardzo za wysłuchanie i bardzo proszę 
o przyjęcie tego projektu bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator. 
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji. 

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Pani senator Sztark była łaskawa bardzo szczegó-

łowo omówić wspomniany akt prawny. Ja sobie po-
zwolę tylko krótko powiedzieć, że Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej procedowała nad 
tym aktem prawnym 27 maja 2019 r. Analizując za-
pisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego, zdecydowała o rekomendowaniu Wysokiej 
Izbie przyjęcia tego projektu bez poprawek. Ustawa 
nie budziła kontrowersji, nie było jakiejś poważniej-
szej dyskusji nad tym aktem prawnym. Uznajemy, że 
wskazania Trybunału Konstytucyjnego są jak najbar-
dziej zasadne i słuszne, stąd rekomenduję Wysokiej 
Izbie w ślad za moją komisją, Komisją Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, przyjęcie tego aktu 
bez poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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? Nikt się nie zgłasza. Dziękuję.

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

79. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2019 r.  
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

(senator A. Pociej) 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 rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo spółdzielcze.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1180, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1180 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Mini- 

strze!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy  
– Prawo spółdzielcze. Projekt ten zawiera 3 arty-
kuły. W art. 1 w ustawie z dnia 16 września 1982 r.  
– Prawo spółdzielcze, w części I w tytule II uchy-
la się dział VI. Zgodnie z art. 2 do procesów prze-
kształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową 
wszczętych i niezakończonych dokonaniem wpisu 
spółki handlowej do rejestru przedsiębiorców do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia.

Ustawa dostosowuje system prawa do wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerw-
ca 2015 r., sygnatura akt K 25/12, i postanowienia 
Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2015 r., sygna-
tura akt S 5/15, stwierdzających niezgodność przepi-
sów w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 
spółdzielcze z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny 
zakwestionował sposób zawiadamiania członków 
spółdzielni pracy o zamiarze podjęcia uchwały 
o przekształceniu spółdzielni, zasady rozliczenia się 
spółdzielni z członkami spółdzielni nieuczestniczą-
cymi w spółce przekształconej oraz brak możliwości 
żądania ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych 
udziałów członkowskich oraz wniesienia powództwa 
o ustalenie wartości wpisowego i wpłaconych udzia-
łów członkowskich. Ustawa znosi w ogóle możliwość 
przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlo-
wą. Członkowie spółdzielni pracy pragnący otworzyć 
spółkę będą musieli przeprowadzić 2 całkowicie osob-
ne procedury ‒ jedną likwidującą spółdzielnię pracy, 
a drugą zmierzającą do utworzenia spółki handlowej.

Komisja gospodarki wnosi o uchwalenie ustawy 
bez poprawek.

dziękować za tę ustawę. Ona oczywiście jest wy-
konaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
niemniej dobrze, że państwo tym się zajęliście.

Jeżeli chodzi o prawo rodzinne, to jest to sprawa 
bodajże zawsze najsmutniejsza, najtragiczniejsza: 
spory rodziców o to, kto, jak i w jakim zakresie bę-
dzie wychowywał dzieci. Jest to jedna z najgorszych 
przywar, a niestety nasz system prawny nie potrafi 
jej wyeliminować, tego grania na uczuciach jednego 
rodzica do dziecka przez drugiego rodzica. I bardzo 
się cieszę, że ten pierwszy krok w tym kierunku został 
wykonany.

Niedawno była tutaj uchwała upamiętniająca  
100 lat kuratorów, bardzo podniosła. I mam taką na-
dzieję, a patrząc na te regulacje, widzę taką możli-
wość, że osoby, które będą reprezentowały dzieci, 
małoletnich w tych postępowaniach, to będą ludzie, 
po pierwsze, uczciwi, a po drugie, dobrze do tego 
przygotowani.

Bo musimy pamiętać o tym, żeby zawsze była 
równowaga. Bardzo mocno jest chroniony obowiązek 
alimentacyjny, i to do tego stopnia, że dla tych, którzy 
z niego się nie wywiązują, jest nie tylko teoretyczne 
zagrożenie karne, ale i realne. Ale to, że w tej chwi-
li bardzo skutecznie się ściga dłużników alimenta-
cyjnych, musi mieć również przeciwwagę, tak żeby 
z kolei ci uprawieni do alimentów wywiązywali się 
ze swoich obowiązków.

I tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo 
żałuję, że na poprzednim posiedzeniu… że w piątek 
po wniosku pana senatora Rulewskiego nie został 
przedstawiony Wysokiej Izbie projekt, który został 
ponad podziałami, co nam się rzadko w tej kaden-
cji zdarzało, wypracowany przez senatorów 2 połą-
czonych komisji, a dotyczący pieczy naprzemiennej. 
Mieliśmy okazję, mieliśmy możliwość pomóc bardzo 
dużej grupie społecznej, której odbierane jest prawo 
do wychowywania, swobodnego dostępu do orzeczeń 
sądowych kształtujących ich możliwości kontaktów 
z dziećmi. I ten projekt ustawy, który został niestety 
tutaj zablokowany… Bardzo żałuję, że pan marszałek 
Karczewski nie puścił tego projektu do procedowania, 
bo jedną z największych tragedii rodziców jest nie-
możność wychowywania dziecka wtedy, kiedy ten 
rodzic widzi, jak życie dziecka umyka mu poprzez 
działania – bardzo często zupełnie niezgodne z pra-
wem – drugiego rodzica. I nie jest niestety prawdą, że 
ten projekt jest zawarty w projekcie rządowym, który 
podobno ma być procedowany w Sejmie, ponieważ 
tam ta kwestia albo w ogóle nie jest regulowana, albo 
jest regulowana po staremu. I absolutnie powinniśmy 
doprowadzić tutaj, jako senatorowie i opozycji, i więk-
szości, do tego, żeby ten projekt powrócił i żebyśmy 
go jak najszybciej procedowali. Dziękuję bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1178, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1178 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

i Panowie Senatorowie!
Mam dzisiaj przyjemność przedstawić państwu 

sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, opinię doty-
czącą ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego. To jest zawsze przyjem-
ność, kiedy przedstawiamy ustawę, która wychodzi 
z Senatu, pomyślnie przechodzi całą procedurę 
i wraca do nas jako ustawa przyjęta praktycznie bez 
poprawki.

Szanowni Państwo, ustawa zrównuje w skutkach 
nadanie pisma w placówce pocztowej operatora 
świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej z nada-
niem go w polskiej placówce pocztowej. Co to tak 
naprawdę oznacza? Z punktu widzenia normalnego 
obywatela… Implementacja ustawy jest skutkiem 
petycji grupy obywateli, która została wniesiona do 
Senatu. Goszczą u nas dzisiaj młodzi ludzie, więc po-
wiem, że można napisać do Senatu petycję, w której 
można zwrócić się do senatorów o to, aby zmienili 
złe prawo lub coś uzupełnili.

Taka petycja wpłynęła do nas, do Senatu. W wy-
niku tej petycji mamy zmianę ustawy, którą przy-
gotowała komisja petycji. W Sejmie sprawozdawał  
to nasz pan senator Rulewski.

Szanowni Państwo, chodzi o to, że wielu z nas, 
przebywając dłużej lub krócej za granicą, otrzymuje 
różnego rodzaju wezwania, pisma dotyczące koniecz-
ności stawienia się w jakimś miejscu albo odniesienia 
się do jakichś spraw. Kwestie dotyczące tych pism 
są kodeksowo uregulowane, są tam podane terminy. 
Terminy są różne, w zależności od tego, jaka to jest 
sprawa.

Do tej pory było tak, że decydował stempel 
pocztowy Poczty Polskiej, co oznaczało, że osoby 
przebywające jakiś czas za granicą miały problem. 
Czasami musiały nawet ustanawiać pełnomocników, 
za co trzeba było zapłacić, albo też musiały udać się 
do polskiej placówki, do ambasady lub placówki kon-
sularnej, żeby nadać określone pismo, bo wymagał 
tego dany tryb. Robiły to, żeby nie musieć specjalnie 
jechać do kraju, żeby dokonać tam urzędowej formal-
ności. I właśnie ta ustawa to likwiduje. Umożliwia… 

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.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do 

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

Czy pan Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, pragnie zabrać 
głos? Widzę, że tak.

Proszę bardzo na mównicę

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podobnie jak przed kilkoma minutami powiem 

krótko. Stanowisko rządu w odniesieniu do senackie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spół-
dzielcze jest pozytywne. Ustawa wykonuje orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego, wykonuje je w sposób 
niejako nadmiarowy, ale oczywiście można tak zro-
bić. Ucina wszystkie spekulacje, uchylając w czę-
ści I w tytule II dział VI i uniemożliwiając w ten 
sposób dokonanie przekształcenia.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu, praktyczne za-
stosowanie tego przepisu jest znikome. Potencjalnie 
mogłoby to dotyczyć 3 podmiotów, w związku z czym 
wydaje się, że przyjęta koncepcja uchylenia podanej 
części prawa spółdzielczego jest jak najbardziej wła-
ściwa. Rząd opiniuje to pozytywnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
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.
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Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca B. Zdrojewska) oraz Komisji Infrastruktury, na którym rozpatrzono 
ustawę wymienioną przez pana marszałka.

Główne założenia i cele nowelizacji ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Nowelizacja 
ustawy ma na celu zwiększenie zasobów gruntów 
publicznych pod inwestycje mieszkaniowe po-
przez zaangażowanie nowych podmiotów w roz-
wój budownictwa mieszkaniowego. Ma to na celu 
zwiększenie podaży mieszkań w tzw. programie 
„Mieszkanie +”. Następujące rozwiązania mają 
służyć zapewnieniu sprawnych działań Krajowego 
Zasobu Nieruchomości w obecnie panujących re-
aliach na rynku nieruchomości.

Po pierwsze, umożliwienie pozyskania przez 
KZN nieruchomości od spółek Skarbu Państwa.  
Są 144 takie spółki, w których wszystkie udziały 
lub akcje należą do Skarbu Państwa, a co najmniej 
75 z nich dysponuje 1 tysiącem 629 działkami o po-
wierzchni ok. 19,3 tysiąca ha, które mogą być przy-
datne w programie „Mieszkanie +”. W przypadku 
przekazania nieruchomości spółkom wypłacana 
będzie kwota, której wysokość będzie oparta na 
wartości rynkowej nieruchomości, co zabezpieczy 
interesy majątkowe spółek.

Po drugie, wprowadzenie rozwiązań zachęcają-
cych Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję 
Mienia Wojskowego do przekazywania gruntów  
do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Chodzi tu 
o zapewnienie udziału wymienionych podmiotów 
w dochodach uzyskanych z obrotu nieruchomościami 
przekazanymi przez te podmioty do zasobu, 90% 
ceny sprzedaży nieruchomości…

Po trzecie, wyłączenie stosowania ustawy w od-
niesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy 
Państwowe. Z przeprowadzonej analizy wynika,  
że nieruchomości ujęte w wykazach położone są 
w większości w dużych, zwartych kompleksach le-
śnych, co stanowi istotne ograniczenie ich wykorzy-
stania do realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Następny punkt to umożliwienie tworzenia przez 
KZN spółek celowych z podmiotami innymi niż jed-
nostki samorządu terytorialnego, a więc ze Skarbem 
Państwa, z państwową osobą prawną, z jednostką sa-
morządu terytorialnego, ze spółką, której akcjonariu-
szami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwo-
we osoby prawne oraz ze spółką z większościowym 
udziałem spółek, których akcjonariuszami są wyłącz-
nie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, 
a także z udziałem funduszu inwestycyjnego, którego 
portfelem zarządzają wyżej wymienione podmioty. 
Zawsze będą to podmioty kontrolowane bezpośrednio 
lub pośrednio przez Skarb Państwa lub państwowe 
osoby prawne. Tworząc spółkę celową, Krajowy Zasób 
Nieruchomości będzie wnosił grunty aportem i takie 
działki będzie można udostępnić na podstawie umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Czyli pieczątki poczty zagranicznej będą traktowane 
tak samo jak pieczątka Poczty Polskiej. Dotyczy to 
w tej chwili państw Unii Europejskiej oraz państw 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, 
czyli EFTA: Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii. Tak że obejmuje to wiele krajów euro-
pejskich i jest to duże ułatwienie.

Nie było w tej sprawie w zasadzie specjalnej dys-
kusji. Będziemy mogli przyjąć tę ustawę w głoso-
waniu.

Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 
pani senator sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Nie ma przedstawiciela rządu.
Wobec tego otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

punkt jedenasty, ustawa o wykonywaniu działalno-
ści gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym, zostanie rozpatrzony około godzi-
ny 16.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1185, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1185 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Tery- 
torialnego i Administracji Państwowej oraz Ko- 
misji Infrastruktury, pana senatora Wiesława Dob- 
kowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu dzisiejszym, we wczesnych godzinach 

rannych odbyło się posiedzenie połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) lony, w których mieszkańcy robią zakupy, korzystają 
z rozrywki i zajęć kulturalnych. Mogą to być rów-
nież obiekty małej architektury, które mają funkcję 
ozdobną, takie jak fontanny i pomniki, lub przynoszą 
pożytki z nieruchomości: reklamy i billboardy.

Celem regulacji jest również ograniczenie przy-
padków, gdy do przekształcenia wymagany jest 
uprzedni podział nieruchomości. Potrzeba dokonania 
podziału będzie wyłącznie w przypadku gruntów, na 
których położone są budynki inne niż mieszkalne 
o powierzchni użytkowej większej niż 30% ogólnej 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków znaj-
dujących się na nieruchomości. Przepis ten pozwoli 
na uniknięcie podziałów, których skutkiem byłoby 
wydzielenie działek pod obiektami budowlanymi oraz 
niewielkimi budynkami o innym niż mieszkaniowe 
przeznaczeniu.

Nowelizacja uprości i przyspieszy procedurę po-
działową w przypadku gruntów spółdzielni mieszka-
niowych i wspólnot mieszkaniowych. Wyeliminuje 
jednocześnie wszelkie wątpliwości co do możliwo-
ści obrotu lokalami przed wydaniem zaświadcze-
nia o przekształceniu gruntu oraz wykluczy obawy 
o konieczność uzyskania zgody na przekształcenie 
przez cudzoziemców będących właścicielami wyod-
rębnionych lokali. W przypadku przekształcenia na 
rzecz cudzoziemca udziału związanego z lokalem nie 
jest wymagana zgoda ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. Celem noweli jest również zagwaran-
towanie obywatelom realnych możliwości skorzysta-
nia z najwyższej bonifikaty obowiązującej w roku, 
w którym nastąpiło przekształcenie, w sytuacji, gdy 
organy nie zdążą wydać wszystkich zaświadczeń.

Zmiany w ustawie o własności lokali dotyczą 
przede wszystkim lokali tworzących tzw. małe wspól-
noty mieszkaniowe. W obecnym stanie prawnym 
z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową mamy do czy-
nienia wówczas, gdy w nieruchomości liczba samo-
dzielnych lokali, tj. lokali już wyodrębnionych i lokali 
niewyodrębnionych należących do poprzedniego wła-
ściciela, nie jest większa niż 7. Zaproponowana zmia-
na w tej ustawie spowoduje ograniczenie liczebności 
małych wspólnot mieszkaniowych do nieruchomości 
liczących maksymalnie 3 lokale. Pozostałe zmiany 
mają charakter dostosowujący.

Ustawa również wprowadza zmiany w ustawie 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Mają one na 
celu usunięcie nieścisłości lub błędów legislacyj-
nych, które znalazły się w tej ustawie w trakcie prac 
parlamentarnych nad ustawą nowelizującą z dnia 
22 marca 2018 r. 

Ponadto wydłużony został do 31 grudnia 2021 r., 
o kolejne 2 lata, obowiązek dostarczenia przez gmi-
nę lokalu zamiennego dla najemców zgłoszonych  
do opróżnienia lokali zajmowanych na podstawie 

Chodzi także o zapewnienie na gruntach KZN 
budowy mieszkań na wynajem. Przepisy gwarantują, 
że w inwestycjach mieszkaniowych, które powsta-
ną na gruntach wniesionych przez KZN aportem,  
co najmniej 50% powierzchni użytkowej mieszkań 
będą stanowiły mieszkania przeznaczone na wynajem 
na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lub 
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Chodzi również o rezygnację z ustawowych 
czynszów normowanych i operatorów mieszkanio-
wych. Regulowanie stawek czynszu jest negatywnie 
odbierane przez rynek. Osiągnięcie umiarkowanej 
wysokości stawek czynszowych w realizowanych 
inwestycjach umożliwi system dopłat do czynszu  
– „Mieszkanie na start” – wprowadzony ustawą 
z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w pono-
szeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych la-
tach najmu mieszkania, która weszła w życie w dniu 
1 stycznia 2019 r.

To także ograniczenie informacji zawartych 
w przekazanych do KZN wykazach nieruchomości, 
wyłączenie z wykazu nieruchomości zajętych przez 
pas drogowy i pokrytych powierzchniowymi wodami 
płynącymi lub powierzchniowymi wodami stojący-
mi, a także zajętych pod infrastrukturę kolejową lub 
dworce kolejowe oraz zajętych na prowadzenie dzia-
łalności statutowej przez Pocztę Polską.

Chodzi też o wzmocnienie nadzoru ministra nad 
zbywaniem nieruchomości zasobu, wprowadzenie 
zgody ministra na zbycie nieruchomości nieprzezna-
czonych na realizację inwestycji mieszkaniowych, 
wprowadzenie mechanizmów umożliwiających ocenę 
racjonalności oraz kontroli wykorzystania gruntów na 
realizację inwestycji mieszkaniowych – prawo pier-
wokupu i prawo odkupu.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Oprócz 
zmian w przepisach ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości zaproponowano niezbędne zmiany 
w innych ustawach z obszaru mieszkalnictwa i nie-
ruchomości. Chodzi o uzupełnienie ustawy o prze-
kształceniu użytkowania wieczystego w celu uspraw-
nienia przekształcenia gruntów o skomplikowanych 
stanach faktycznych i prawnych – zróżnicowana 
zabudowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej. 
To także doprecyzowanie zakresu przedmiotowego 
przekształcenia tak, aby ujednolicić działania orga-
nów potwierdzających przekształcenie w odniesieniu 
do gruntów, na których oprócz obiektów i budynków 
służących mieszkańcom do prawidłowego korzystania 
z budynków mieszkalnych znajdują się również inne 
urządzenia lub obiekty budowlane, które nie zmieniają 
podstawowej funkcji mieszkaniowej nieruchomości. 
Mogłyby to być obiekty i urządzenia takie, jak: place 
zabaw, niewielkie budynki użytkowe, kioski, pawi-
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Wobec tego otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Piotr Florek: Chwileczkę, ale są pytania 

do przedstawiciela rządu. Mam pytania do przedsta-
wiciela rządu.)

Nie ma przedstawiciela rządu.
(Senator Piotr Florek: Ale to był projekt rządo-

wy?)
Tak.
Nie ma przedstawiciela rządu.
(Senator Piotr Florek: Szkoda. To ja zapisuję się 

do dyskusji.)
Dobrze.
Otwieram dyskusję.
Głos zabierze pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Projekt był rządowy, czyli wymagał konsulta-

cji. Miałem pytać pana ministra, czy był konsulto-
wany np. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego – jeżeli był, to jaka była opinia – czy 
był konsultowany z samorządami. Kilka pytań tu 
miałem zadać, jeżeli chodzi o to, ile umów do tej pory 
KZN podpisał z operatorami mieszkaniowymi, czy 
są chętni do podpisywania tych umów. Mógłbym te 
pytania mnożyć, mam ich kilka, ale przejdę w takim 
razie do meritum, skoro nie mogę ich zadać.

Otóż, Wysoka Izbo, w lipcu 2017 r. Senat przy-
jął ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 
Pamiętam jak dzisiaj, że tę ustawę przedstawiał 
pan minister Tomasz Żuchowski z Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa – bo wtenczas te spra-
wy były w tym ministerstwie – i obiecał, że zostanie 
wybudowanych 100 tysięcy mieszkań, że będą to ta-
nie mieszkania, że będą kosztowały ok. 2,5 tysiąca zł 
za 1 m2, że będą to mieszkania na wynajem, że będą 
to mieszkania z dojściem do własności po 30 latach. 
To wszystko nam obiecywał. Pamiętam również,  
że obiecywał nam ustawę – Kodeks urbanistyczno-
-budowlany i że ten kodeks wejdzie w życie najpóź-
niej 1 stycznia 2018 r. No i do dzisiaj tego kodeksu 
nie możemy się doczekać.

A dlatego o tym mówię, że szczególnie zapamię-
tałem pana ministra, ponieważ jak był w tym czasie 
Dzień Budowlanych, to pan minister miał wręczyć 
odznaczenie „Zasłużony dla Budownictwa”, a gdy 
wszedł na podest i zobaczył, że to jego poprzednik, 
poprzedni minister wydał to odznaczenie, to powie-
dział, że on tego odznaczenia nie wręczy. Dlatego 
pana ministra Żuchowskiego bardzo zapamięta-
łem z tego wystąpienia. I szczególnie chcę podkre-
ślić, że niestety, ale to, co zapowiadał pan minister 
Żuchowski, to, co mówił, że będzie, do dzisiaj nie 
zostało zrealizowane. Oczywiście potem nastąpiły 

decyzji o przydziale ze względu na konieczność roz-
biórki lub remontu budynku.

W tej ustawie także zmieniona została definicja 
mieszkaniowego zasobu gminy, co spowodowane 
jest zmianami w art. 3 ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości, które wprowadza niniejsza ustawa. 
Z uwagi na fakt, iż spółki celowe w myśl niniejszej 
ustawy nie będą musiały być tworzone z udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego, nie ma uzasad-
nienia, aby mieszkania wybudowane przez te spółki 
były zaliczane do mieszkaniowego zasobu gminy.

W przypadku ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, 
ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń oraz ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych zaproponowane 
zmiany są głównie konsekwencją modyfikacji przepi-
sów wprowadzanych w ustawie o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego i mają na 
celu utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego, 
a także zachowanie spójności legislacyjnej przepisów 
ustaw mieszkaniowych.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, podczas po-
siedzenia 2 połączonych komisji odbyła się bardzo 
ożywiona dyskusja, w wyniku której na końcu padł 
wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości – złożył 
go pan senator Florek, a także wniosek o wykreślenie 
art. 20 tej ustawy, który złożyła pani senator…

(Senator Piotr Florek: …Rotnicka.)
…Rotnicka – tak, pani senator, pani prof. Rotnicka.
I również były zgłoszone… Przez nasze senackie 

Biuro Legislacyjne zaproponowane zostało 8 popra-
wek, które po prostu zostały przejęte przez senatorów 
i potem zostały przyjęte. Następnie było głosowanie 
nad przyjęciem ustawy w całości, wraz z tymi po-
prawkami. 

Komisja większością głosów to przegłosowała 
i proponuje Wysokiemu Senatowi, żeby Wysoki Senat 
przyjął tę ustawę wraz z 8 poprawkami. To w zasadzie 
wszystko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję bardzo, 

dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Nie 

ma przedstawiciela rządu.
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(senator P. Florek) przeznaczonych jest prawie 50% mieszkań. Tak więc 
trzeba coś zrobić, żeby zwiększyć ilość mieszkań  
na wynajem.

Była podejmowana jedna próba, czyli nowelizacja 
ustawy, tzw. specustawa, a teraz mamy drugą próbę, 
próbę nowelizacji, po to, żeby ewentualnie przyspie-
szyć procedury. No, i co mamy w tej ustawie? Otóż 
chodzi o to, żeby zwiększyć podaż gruntów, które 
mogłyby być wykorzystane przez KZN. No, przy-
pomnijmy sobie, jak to było w poprzedniej ustawie 
i które grunty miały być przekazywane do KZN. 
Otóż grunty od starostów, grunty Skarbu Państwa, 
również grunty Lasów Państwowych, które nie były 
zalesione… Ta ustawa już to zmienia i te grunty, że 
tak powiem, agencji rolnej – chodzi mi o tę poprzednią 
agencję, tę o tej poprzedniej nazwie – już nie będą… 
I wiele innych gruntów, które miały być przekazane 
do zasobu… Była ustalona cała procedura przekazania 
ich do zasobu, mianowicie taka, że to będzie trafiać 
najpierw do wojewody, tam będzie przegląd i te, które 
faktycznie będą potrzebne, będą trafiać do zasobu. 
No, jak się okazuje, tych gruntów do zasobu trafiło… 
W zasadzie nie wiem ile. Takie pytanie, jak mówi-
łem, chciałem zadać panu ministrowi, ale nie było 
możliwości. Ile tych gruntów trafiło do zasobu? Jaki 
procent tych gruntów, które trafiły do zasobu, został 
przekazany na „Mieszkanie +”, tego też nie wiemy, ale 
prawdopodobnie znikomy – jeśli nie 0, to na pewno 
bardzo nieduża liczba – bo to wynika z samego faktu, 
że, jak widać, tych mieszkań się nie buduje.

Tak więc powstaje pytanie: czy w takim razie są 
grunty, na których można budować? Przypominam 
sobie naszą dyskusję o takich terenach, np. o terenach 
po PKP, kiedy było mówione, że jak to wszystko zo-
stanie przekazane do zasobu – bo został stworzony 
Krajowy Zasób Nieruchomości, cała instytucja, z pre-
zesem, wiceprezesem, z podejmowanymi działaniami 
itd. – to wtedy podaż tych mieszkań z „Mieszkanie +” 
się usprawni. A okazuje się, że trzeba szukać kolej-
nego ratunku, że takich gruntów, które nadawałyby 
się pod realizację… Generalnie chodzi o to, żeby to 
były grunty niezbyt daleko oddalone od centrum, 
żeby były uzbrojone, a jeszcze ustawa mówi o odle-
głościach, tzn. w jakiej odległości musi być szkoła, 
obiekty użyteczności publicznej itd. Okazuje się,  
że takich gruntów na pewno nie ma w zasobie, więc 
poszukuje się teraz ratunku, co zrobić. No, są jeszcze 
spółki Skarbu Państwa. O ile pamiętam, tych spółek, 
w 100% spółek Skarbu Państwa, jest w Polsce ze sto 
czterdzieści parę. I chodzi o to, żeby posiłkować się 
tym teraz, a więc dołączyć do zasobu również grunty, 
które są gruntami spółek Skarbu Państwa. No, tu już 
jest pierwsza wątpliwość, bo spółki Skarbu Państwa 
muszą kierować się kodeksem handlowym, spółki po-
winny przede wszystkim zajmować się działalnością 
finansową – chodzi o to, żeby spółka spełniała swo-

zmiany, bo budownictwo trafiło do Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju.

Ja tu mam jeszcze takie zdjęcia dotyczące KZN, 
pokazujące, jak to wszystko będzie ładnie wyglądało, 
jak to wszystko przyspieszy, jak pan minister przy-
bija tablicę „Krajowy Zasób Nieruchomości”, jak te 
wszystkie mieszkania, jak te inwestycje szybko ruszą. 
Pan minister Adamczyk wtenczas tę tablicę przybijał.

Myśmy na tym posiedzeniu bardzo mocno kry-
tykowali ustawę o KZN. Uważaliśmy, że taka, jaka 
została przygotowana, nie spełni swojego zadania.  
No i po 2 latach wracamy do tematu, chociaż w mię-
dzyczasie jeszcze pewnym ratunkiem dla progra-
mu miała być kolejna specustawa, którą przedsta-
wił wtenczas już pan minister Soboń. Pan minister, 
jak widzę, jest już na sali. Ja też, Panie Ministrze, 
w związku z tą zmianą programu ledwo dobiegłem. 
Tak że pan minister Soboń wtenczas przedstawił tę 
propozycję i miała ona ułatwić przygotowanie i re-
alizację inwestycji mieszkaniowych. Też szeroko nad 
tą ustawą dyskutowaliśmy. Tam chodziło o wydanie 
decyzji lokalizacyjnej. Pamiętam, że w pierwszej wer-
sji miał to wydawać wojewoda, potem wróciło to do 
rady i jednak rada miała wydawać. To też miał być 
pewien ratunek. Chodziło o to, żeby przyspieszyć 
budowę tych mieszkań z „Mieszkanie +”. No i co 
się okazało? Że w dalszym ciągu sytuacja jest taka, 
jaka jest. Za chwilę dojdę do tego, ile takich mieszkań 
zostało wybudowanych. Moim zdaniem ta specustawa 
też jest w tej chwili martwa.

No i teraz nowy ratunek – bo chodzi o to, żeby uru-
chomić jakoś budowę tych mieszkań z „Mieszkanie +” 
– czyli jest nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. Ustawa dość obszerna, mająca 
56 stron, wprowadzająca zmiany w 10 ustawach. 
Dzisiaj była nad nią dyskusja na posiedzeniu komisji 
i w tej chwili procedujemy tę właśnie ustawę.

Pan minister przedstawił nam, pokazał plan, taką 
mapę prezentującą, jak w tej chwili wygląda reali-
zacja tego programu w Polsce, ile wniosków zostało 
złożonych. Otóż 79 projektów na 40 tysięcy miesz-
kań – tak wynika z tej mapy, którą pan minister nam 
przekazał. Trwają prace projektowe dla 35 projektów,  
tj. ok. 15 tysięcy mieszkań zostanie może w ten spo-
sób wybudowanych. Ale fakty są takie, że w budo-
wie, zgodnie z tą informacją, są 3 projekty, w sumie  
na 658 mieszkań. A gotowych mieszkań z 7 projektów 
jest w sumie 867. Tyle zostało w oparciu o ustawę 
wybudowanych.

Przypominam, że cel ustawy był jasny: chodziło 
o zwiększenie liczby mieszkań na wynajem – dlatego 
że tych mieszkań na wynajem w Polsce jest bardzo 
mało. Ok. 4% mieszkań to są mieszkania na wynajem. 
W niektórych krajach, np. w Niemczech, na wynajem 



145
79. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2019 r.  

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

(senator P. Florek) kształcenia użytkowania wieczystego we własność, 
standardów w zakresie dostępu do szkoły w związ-
ku z uchwałą lokalizacyjną oraz kwestii związanych 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości, mają pełne 
poparcie rządu.

Sama ustawa ma dwojaki charakter. Z jednej 
strony wprowadza bardziej elastyczne formuły 
tworzenia projektów w zakresie realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych. Z drugiej strony rzeczywiście 
inaczej definiuje i zakres otrzymywanych informa-
cji, i katalog podmiotów, od których przyjmujemy 
informacje co do zasobów, rezygnuje też z zasobów 
Lasów Państwowych i w to miejsce wprowadza spółki 
Skarbu Państwa, które są w 100% kontrolowane przez 
Skarb Państwa. To pozwoli, według tej informacji, 
którą państwo senatorowie otrzymali podczas po-
siedzenia komisji, na to, aby do połowy tego roku, 
jeśli chodzi o wnioski inwestycyjne, o sfinansowa-
nie inwestycji mieszkaniowych, osiągnąć liczbę 
50 tysięcy mieszkań. W tym zasobie, który już jest 
w Krajowym Zasobie Nieruchomości, jest potencjał 
na 63 tysiące mieszkań. To są nieruchomości, które 
są po badaniach zawierających opinię sozologiczną, 
opinię geotechniczną, opinię prawną, podatkową oraz 
architektoniczną, w związku z czym po nowelizacji 
będą mogły być wykorzystane w ramach programu 
„Mieszkanie +”. Bardzo dziękuję.

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

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 
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 trzyna-

stego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 1016, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 1016 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie ustawy. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.

je zadania. W związku z tym pewnie można podać 
w wątpliwość to, czy spółki Skarbu Państwa powinny 
przekazywać grunty do KZN, Krajowego Zasobu 
Nieruchomości, które potem z kolei mają być… No, 
miały powstać spółki celowe – chyba ich nie ma, bo 
nie słyszałem o tym, żeby w ogóle powstały jakieś 
spółki – które miały te mieszkania budować, które 
miały przejąć te grunty i na nich realizować budowy. 
Oczywiście w ustawie jest taki zapis, że za odpłatno-
ścią, bo inaczej byłoby to niemożliwe. Czyli grunty, 
które trafią do KZN, zostaną odpowiednio wycenione 
i KZN zapłaci, tak żeby to było zgodne z formal-
nościami, żeby zarząd spółki nie został oskarżony 
o działania na szkodę spółki, a to już z kodeksu han-
dlowego wynika. Tak więc wymyślono…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas, Panie 
Senatorze…)

Czas mija, no dobrze… Aha, już minął.
Panie Marszałku, reasumując… No, było jesz-

cze kilka ważnych spraw, które omawialiśmy na 
posiedzeniu komisji, np. sprawa dotycząca bardzo 
negatywnej opinii Związku Miast Polskich na temat 
tej ustawy – bo obecny był przedstawiciel związku. 
Naszym zdaniem ta nowelizacja niczego nie zmie-
ni, nie przyspieszy budowy mieszkań na wynajem.  
To samo mówiliśmy w związku z pierwszą usta-
wą, przed nowelizacją, i mówiliśmy to w związku 
ze zmianami. Obecnie w imieniu klubu, w swoim 
imieniu mogę przedstawić to samo stanowisko,  
tj. że w tej formie przedstawiana ustawa nie spełni 
określnego zadania, wobec tego nie możemy zagło-
sować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył senator Wiesław Dobkowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Tak, Panie Ministrze? 
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować za tę debatę i powiedzieć, 

że te poprawki, które złożył pan senator w imieniu 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące prze-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) czasem nieosiągające wysokości minimalnej emerytu-
ry. Nawet te, które to świadczenie uzyskały – ale zda-
rzały się też przypadki większej emerytury – pełniąc 
opiekę rodzicielską, uznały za niesprawiedliwe to, że 
w następnych latach kolejne świadczenie w systemie 
świadczeń rodzinnych dawało rodzicom, którzy re-
zygnują z pracy lub nie podjęli pracy, ale opiekowali 
się dziećmi, 1 tysiąc 583 zł; to wysokość w tym roku 
z możliwością zmiany na skutek indeksacji płacowej. 
W ten oto sposób zaczęła narastać poważna różnica 
w zakresie wysokości świadczenia między tymi sa-
mymi, można powiedzieć, podmiotami, tymi samymi 
rodzicami. Był rodzic, który opiekował się dzieckiem 
i wprawdzie otrzymywał emeryturę, ale ona była bar-
dzo mała, wynosiła 800 zł, 500 zł, 1 tysiąc 100 zł, 
choć czasem więcej, a jednocześnie żył w sąsiedz-
twie rodzic, który przynajmniej od 2014 r. – a więc 
to było w poprzedniej kadencji Senatu, parlamentu 
– otrzymywał bodajże, jak pamiętam, 1 tysiąc 300 zł, 
a obecnie 1 tysiąc 583 zł. Tak więc te same podmioty 
w tej samej sytuacji życiowej – ich sytuacja materialna 
była określona, jeśli chodzi o pomoc państwa – miały 
prawie dwukrotnie… Jeszcze inna była oczywiście 
sytuacja w przypadku tych wszystkich, którzy nie 
zaliczali się do kategorii EWK, czyli nie przeszli jako 
emeryci do pielęgnacji… Obecne prawo pozbawiało 
takich rodziców jakichkolwiek świadczeń, gdy otrzy-
mywali – i tu jest indeks takich świadczeń – zwykłe 
emerytury lub renty, renty rodzicielskie, świadczenia 
przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne, zasiłki 
przedemerytalne, również uzupełniające świadczenia. 
Jest parę kategorii tych świadczeń. Jeśli którykolwiek 
z tych rodziców, opiekunów otrzymywał to świad-
czenie, to oczywiście nie miał prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego. W wyniku petycji i późniejszej pracy 
postanowiono ten surowy parametr, to surowe kryte-
rium zlikwidować i przyznać tym rodzicom prawo 
do świadczenia opiekuńczego. Ale wymaganie – za-
równo w petycji, jak i w projektowanej ustawie – nie 
jest daleko idące. To nie ma być kolejne świadczenie, 
oprócz świadczenia emerytalnego, ale jedynie uzupeł-
niające do kwoty maksymalnego dzisiaj otrzymywa-
nego przez rodziców, to jest 1 tysiąc 583 zł. Czyli to 
może być połowa tego, może to być niewielka suma. 
Komisje, i nie tylko komisje, podzieliły ten pogląd,  
że ta nierówność powinna być uregulowana ustawą 
poprzez przyznanie i stworzenie warunków do przy-
znania… Jak już powiedziałem, znosi się inne kryte-
ria, ale i tak trzeba będzie wyliczyć, ile to świadcze-
nie, jako uzupełnienie, będzie wynosiło. Wobec tego 
projekt ustawy powiada, że tymi sprawami zajmą się 
wydziały świadczeń rodzinnych samorządu teryto-
rialnego. Oczywiście, gdy sytuacja dochodowa tych 
osób się zmieni, te decyzje będą korygowane. To jest 
takie jedyne, powiedzmy, utrudnienie w otrzymywa-
niu takiego świadczenia, ale konieczne.

Jest mi miło, że będę mógł składać sprawozdanie 
w obecności prowadzącego marszałka, pani marsza-
łek Kloc, która jednocześnie stała się europosłanką 
in spe…

(Wicemarszałek Maria Koc: No, nie zostałam…)
Rozumiem, że po złożeniu przysięgi, jak wszędzie. 

W Unii Europejskiej też tak jest.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale ja nie zdobyłam 

mandatu. Nie, Panie Senatorze.)
Nie zdobyła pani? Podali…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale to Izabela Kloc, 

a nie Maria Koc.)
Ach, to bardzo przepraszam. Ale wiem, że pani 

się starała, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Maria Koc: Starałam się.)
To oznacza, że to jest takie życzenie, żeby tak 

się stało.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie dwóch komisji, Komisji Ustawodawczej 
i Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
które zgodnie – bo uprzedzam, że głosowanie było 
zgodne, jednomyślne… To chodzi o problem spo-
łeczny sygnalizowany w 2 petycjach, petycjach skła-
danych właściwie w imieniu pań, ale obejmujących 
również mężczyzn, pań otrzymujących tzw. eme-
ryturę EWK, oraz rodziców, którzy w inny sposób 
stali się opiekunami dzieci niepełnosprawnych. Otóż 
najpierw Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przyjęła te petycje pojedynczo do pracy, 
a później 2 połączone komisje połączyły je w jeden 
akt ustawodawczy.

Co ta ustawa sumująca prace komisji nad pety-
cjami proponuje? Otóż proponuje wprowadzić nową 
formę świadczenia rodzinnego do świadczeń pielę-
gnacyjnych. Będzie ono dla tych wszystkich rodzi-
ców, którzy, po pierwsze, w roku 1989, korzystając 
z dobroci rozporządzenia, przeszli na emeryturę po 
20 latach pracy lub 25 latach – to mężczyźni – i z tej 
racji otrzymywali świadczenie emerytalne. Druga 
grupa… Otóż w wyniku ewolucji prawa powstała 
następna społeczność rodzicielska, która również 
opiekowała się dziećmi, tyle że ta okoliczność po-
wstawała na skutek rezygnacji z pracy i zajmowania 
się dzieckiem wymagającym, powiedzmy szczerze, 
opieki, a więc o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści lub o stopniu niepełnosprawności wymagającym 
tej opieki.

Ustawowa ewolucja różnych świadczeń, ale i wy-
sokości świadczeń spowodowała, że kobiety mające 
EWK poczuły się tymi znajdującymi się w gorszej 
sytuacji i wystąpiły o uzupełniające świadczenie opie-
kuńcze. Podam przykład. Wiele z tych kobiet otrzymy-
wało w wyniku tego, co było w 1989 r., świadczenie 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Łukasza Mikołajczyka.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie py-
tanie zadać?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
Jest dzisiaj z nami pan minister Stanisław Szwed, 

wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Zapraszam na 
mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Może trochę więcej informacji dotyczących sa-

mego problemu, który Senat próbuje rozwiązać, 
czyli kilka słów o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. Problem, który od wielu lat występuje,  
to kwestia tzw. emerytur EWK, czyli tych emerytur, 
które były kiedyś przyznawane tym dorosłym oso-
bom, które opiekują się dziećmi niepełnosprawny-
mi. Dzisiaj tego systemu już nie ma, ale w związku 
z tym, że wprowadziliśmy świadczenie pielęgnacyjne, 
faktycznie występuje różnica w tych świadczeniach.  
I to jest jeden z problemów, które staramy się rozwią-
zać, jeśli chodzi o kwestie związane z opiekunami 
osób niepełnosprawnych. Ta propozycja, która wy-
nikała również z petycji, była przez nas analizowa-
na w ministerstwie. Mamy oszacowane koszty tego 
rozwiązania – na poziomie mniej więcej 170 milio-
nów zł. W 2018 r. emeryturę EWK pobierało prawie 
35 tysięcy osób. To jest ta kwestia, która wynikała, 
jak mówię, także z petycji.

Komisja senacka poprzez nowe zapisy w tej propo-
zycji w zdecydowany sposób rozszerzyła krąg upraw-
nionych i dzisiaj możemy powiedzieć, że liczba osób 
uprawnionych do tego wynosi 9 milionów 600 tysię-
cy. No, to są wszyscy, o których mowa w art. 17ba. 
Tak naprawdę każdego to może dotyczyć, bo nie jest 
tu zapisane choćby to, że ten ktoś musi się opiekować 

Ustawa wykluczy coś, co może nastąpić. Jak wia-
domo, oprócz tych świadczeń, zasiłków, dodatków 
występuje jeszcze specjalny dodatek, specjalny za-
siłek pielęgnacyjny, jednak twórcy projektu ustawy 
uznali, że to nie będzie regulowane, gdyż niektóre 
osoby z uwagi na konstrukcję tego zasiłku, gdzie jest 
mowa o dochodach i jego wysokości, mogłyby na tej 
regulacji stracić, a to nie jest oczekiwaniem ani celem 
prac komisji.

Jeśli chodzi o opinie, to w nich na ogół wyrażano 
poparcie, nawet Ministerstwo Finansów, Prokuratoria 
Generalna… Jedynie Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej zwracało uwagę, że uregulowania tu za-
warte wyprzedzają tok prac ministerstwa, które uwa-
ża, że wiele tych rozwiązań związanych z opieką nad 
niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnością powinno 
być nie tyle opóźnionych, ile na pewno oddalonych 
do czasu, gdy będzie prowadzona, krótko mówiąc, 
reforma orzecznictwa, która pozwoli być może rze-
czywiście obiektywnie, a nie jak ta projektowana 
ustawa, która nie jest modelowa, wprowadzić formy 
pomocy państwa zarówno dla osób niepełnospraw-
nych, jak i ich opiekunów.

Zakres projektowanej ustawy nie jest regulowany 
prawem europejskim i nie przewiduje się, że ze strony 
Unii Europejskiej padną co do tego zastrzeżenia.

Jeszcze ważne, jaką to grupę obejmuje. Obejmuje 
to na dziś ok. 32 tysiące rodziców z systemu EWK, 
pobierających zatem te małe emerytury. Niezbadana 
jest jednak liczba innych przypadków, ludzi, którzy 
potem, ale nie w związku z bezrobociem, choć wów-
czas taki był kontekst, przechodzili na… Oni mieli 
pracę, ale z niej rezygnowali, by opiekować się dzieć-
mi. Skutki finansowe, te maksymalne, to 153 milio-
ny zł na rok budżetowy przyszły. Przewidywane 
jest, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. No, to 
raczej są minimalne, bo te maksymalne będą za-
pewne większe. Trzeba jednak dodać, że będą to 
skutki, że tak powiem, gasnące. Tak? Można by 
wskazać, że jeśli ktoś przechodził na emeryturę 
w 1989 r., to miał wtedy ok. 50 lat. Od tego czasu 
minęło kolejne 30 lat, więc łatwo można obliczyć, 
przewidzieć, że za kilka lat to niemodelowe rozwią-
zanie już nie będzie miało zastosowania albo będzie  
to zastosowanie nikłe.

Wysoka Izbo, w imię sprawiedliwości społecznej, 
naprawy tych krzywd, które ci wspomniani ludzie 
odczuwają i które były nie tyle zawinione, ile… No, 
stało się to na skutek ewolucji systemów prawnych 
i opiekuńczych, to one spowodowały tę różnicę. 
W każdym razie wnoszę o przyjęcie tego projektu 
ustawy bez poprawek. I, jeśli można, Pani Marszałek, 
żebyśmy jeszcze podczas tego posiedzenia przeszli do 
trzeciego czytania…
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

(sekretarz stanu S. Szwed) powyżej, to oczywiście jest dzieckiem nadal, ale musi 
mieć znaczny stopień niepełnosprawności. I gdy nie 
ma innych osób spokrewnionych, które są zobowiąza-
ne alimentacyjnie… A więc jest to formuła – nie chcę 
tutaj całości tego tłumaczyć – bardzo ograniczona. 
Zatem nie można mówić, że to będzie dla każdego 
opiekuna, który opiekuje się osobą niepełnosprawną. 
Akcent, powtarzam, kładziemy na dzieci – na dzieci 
dotknięte koniecznością opieki. A nadto nie jest tak, 
może z wyjątkiem przypadków pewnych – na wsiach 
to zjawisko może występować… Zachęta, chociażby 
w tej ustawie, dotycząca świadczenia typu 300–400 zł 
nie jest zapewne motywacją do tego, żeby taka osoba 
zwolniła się z pracy, a taki warunek tutaj jest.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan minister…
(Senator Jan Rulewski: Czy tak należy pana wy-

powiedź interpretować, że to jest za szerokie?)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Ja się posługuję tym, co państwo przedstawiliście 

– sprawozdaniem. W sprawozdaniu jest też jedno-
znaczny zapis – to jest drugi wariant, który państwo 
przyjęliście na posiedzeniu połączonych komisji  
– że to rozszerzacie. I nawet nie ma danych, jakiej 
grupy to dotyka. No, jeżeli mamy mieć jakieś wiary-
godne źródła… Wystąpiliśmy do ZUS, żeby w ogóle 
sprawdzić, jakiej to grupy osób może dotyczyć, no ale 
dzisiaj takich danych nie mamy. Nie jesteśmy w stanie 
policzyć nawet kosztów, jakie to mogą być, bo to,  
że my dzisiaj zakładamy, że ktoś nie skorzysta z tego, 
to jest takie tylko założenie. No, żebyśmy precyzyjnie 
mówili… Faktycznie wariant pierwszy był precy-
zyjny, bo dotyczył kwestii związanych z emerytu-
rami EWK. I to jest krąg zamknięty – tak jak mó-
wiłem, to było niespełna 35 tysięcy osób w 2018 r.  
Te różnice możemy jakoś oszacować i oszacowaliśmy 
to na 170 milionów zł, a w perspektywie – robimy 
perspektywę finansową na 10 lat – to jest ponad 1 mi-
liard 700 milionów zł. To możemy oszacować. Inne 
dane… EWK spada, tu mamy tendencję spadkową, 
czyli mamy możliwość sprawdzenia tego.

To, co państwo zaproponowaliście w komisji, dzi-
siaj jest kompletnie… jest rozszerzeniem, otwarciem 
furtki. Nie wiemy nawet, jakie będą skutki tej decyzji, 
którą chcecie państwo tutaj zaproponować. Dlatego 
nasza ocena w takiej sytuacji, w przypadku tak za-
pisanego projektu, jest negatywna. Co nie oznacza, 
że nie rozumiemy problemu, bo rozumiemy problem, 

czy inne… Mogą to być również osoby, które nie 
mają dzieci. Tak? Z tego przepisu tak wynika. Stąd 
też w tych materiałach, które państwo przedstawiacie 
w Wysokim Senacie, nie ma danych, jaki byłby koszt 
i ile osób by to obejmowało. Czyli w tej postaci, która 
jest zawarta w projekcie ustawy, to rozwiązanie było-
by bardzo, bardzo rozszerzające, jeśli chodzi o krąg 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.  
Tak jak powiedziałem na początku, mogłoby to do-
tyczyć wszystkich osób, które to świadczenie pobie-
rają – na pewno wszystkie osoby, które mają niższe 
świadczenia, mogłyby z tego skorzystać. Tak że bez 
danych, kogo by to dotyczyło, jakie byłyby skutki 
finansowe, trudno tutaj oświadczyć, że jest ten pro-
jekt do zaakceptowania przez stronę rządową czy 
przez ministra finansów, jak tutaj pan senator, który 
przedstawiał projekt, mówił. W tej postaci na pew-
no ta propozycja nie jest do zaakceptowania przez 
ministerstwo, które reprezentuję. Nie mamy oczy-
wiście oficjalnego stanowiska dotyczącego projektu, 
bo ten projekt jest na razie w fazie drugiego czytania, 
ale, tak jak mówię, dzisiaj, w tej postaci, która jest 
zaproponowana, on bardzo rozszerza ten krąg osób 
i nie spełnia kryteriów z tej pierwszej wersji, która 
była przedstawiana – tu chodzi o kwestię związaną 
z wyrównaniem świadczeń pielęgnacyjnych, z możli-
wością wyrównania do wyższej kwoty tym osobom, 
które pobierają świadczenia EWK. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś…
O, pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, pan powiedział, że to jest taka 

zbyt ogólna formuła dotycząca osób, które by korzy-
stały z tego świadczenia, aczkolwiek o ograniczonej 
wysokości. Jest to rzeczywiście w art. 17ba, ale jeśli 
się czyta łącznie z art. 17 i innymi postanowieniami, 
to widać, że my mówimy tam tylko o osobach, które 
rezygnują z zatrudnienia – to jest matka lub ojciec  
– lub są zobowiązane do alimentacji. Na pewno musi 
być określone, że im te świadczenia pielęgnacyjne… 
że ta opieka jest wymagana, oczywiście jeżeli nie 
są pozbawieni praw rodzicielskich. A więc znowuż 
mówimy o dzieciach. No, jeśli to jest małoletni do 
16 lat, no to świadectwo niepełnosprawności… Jeśli 
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(sekretarz stanu S. Szwed) Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Dziękuję bardzo.
I teraz, Szanowni Państwo, przystępujemy do 

rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: 
ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Tekst ustawy zawarty w druku nr 1179, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 1179 A.

Bardzo proszę pana senatora Grzegorza Peczkisa, 
sprawozdawcę Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
Komisje na wspólnym posiedzeniu, najpierw 

w dniu 23 maja, a później w dniu 28 maja, rozpa-
trywały przedmiotową ustawę. Pierwszego dnia, 
na skutek uwag, które zostały przedstawione przez 
Biuro Legislacyjne oraz przez przedstawiciela mi-
nistra, obecnego również tutaj pana ministra Pawła 
Majewskiego, senatorowie dość szybko doszli do 
wniosku, że sprawa wymaga troszkę głębszej reflek-
sji. I w związku z tym została zarządzona przerwa, 
w trakcie której doszli do porozumienia zarówno pan 
minister, obecny na posiedzeniu legislator Szymon 
Giderewicz, który przygotowywał opinię, jak i sena-
torowie, skutkiem czego w drugim dniu posiedzenia, 
tj. 28 maja, wątpliwości zostały wyjaśnione.

Ustawa dotyczy – ja może tylko pokrótce po-
wiem – zasad podejmowania i wykonywania przez 
przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym, oraz kontroli 
tej działalności, a także zasad oczyszczania terenów 
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

W związku z tym, że jest to implementacja prawa 
unijnego, jest to przedłożenie rządowe.

Takie rozwiązanie jest przyjmowane przez po-
szczególne kraje. Polska należy do krajów, które będąc 

który dotyka… I też te rozwiązania, które propo-
nujemy, choćby to nowe świadczenie, które teraz 
będzie zaproponowane, czyli 500 zł dla opiekunów 
tych starszych osób niepełnosprawnych, czyli tych 
powyżej osiemnastego roku życia, które mają nabytą 
niepełnosprawność i są niesamodzielne. To ich będzie 
dotyczyła ta nowa propozycja rządu. I to będzie kwota 
500 zł. I to rozwiązanie też w jakiś sposób będzie 
dotykało tych kwestii, które tu dzisiaj poruszamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Tak.
Proszę. Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
To ostatnie pańskie stwierdzenie dowodzi,  

że państwo policzyli… Bo słyszałem, że tam się mówi 
o 3,5 miliarda zł. Czyli można przyjąć, że gdyby to 
było maksymalnie, to by było 3,5 miliarda zł. Tak 
więc szacunek jest. Ale z całą pewnością to nie bę-
dzie tyle, ponieważ są ograniczenia podmiotowe.  
Czy tak to należy rozumieć, że państwo oszacowali, 
że każdy, kto będzie się opiekował dzieckiem niepeł-
nosprawnym, co prawda do lat 18… że to obejmie  
ta kwota 3,5 miliarda zł? Tu nie ma tego ograniczenia, 
że dzieckiem do lat 18. Choć będzie to moim zdaniem 
znowuż niekonstytucyjne. No, bo dlaczego 18 lat, sko-
ro dziecko niepełnosprawne ma mieć dodatek, a inne 
dziecko nie ma mieć? Chyba że to będzie niezależnie 
od sytuacji materialnej…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Tzn. dzisiaj, kiedy mówimy o tej noweli, tej pro-

pozycji, na pewno możemy precyzyjnie oszacować 
liczbę osób, które pobierają rentę socjalną. Bo ich jest 
gdzieś ok. 260 tysięcy. I to jest ta grupa, która jest 
zdefiniowana, która ma otrzymać to wsparcie. A inne 
grupy jeszcze nie są oszacowane. Nad tym pracujemy. 
Tak że tutaj nie mamy jeszcze zamkniętego katalogu, 
jeśli chodzi o kolejne grupy, których będzie dotyczyć 
to rozwiązanie 500 zł plus.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Prosimy państwa o pozytywne zaopiniowanie 
przyjętej przez Sejm ustawy wraz z zaproponowa-
nymi poprawkami.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ktoś pragnie takie pytanie zadać? Nie widzę chęt-
nych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan Paweł Majewski.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz- 

nych i Administracji Paweł Majewski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
Pan senator Gaweł. Dobrze.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę.
A pan senator za chwilę zada pytanie.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, wspomniana tu dyrektywa Unii 

Europejskiej, jak wiemy, nie została przyjęta przez 
Belgię, Czechy, Niemcy i Włochy. Pan wie, czemu 
te kraje nie implementują na razie dyrektywy Unii 
Europejskiej. 

Pytanie w tym kontekście jest takie: dlaczego my 
się tak z tym śpieszymy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Paweł Majewski:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Polska jest w procedurze Komisji Europejskiej do-

tyczącej niewdrożenia tej dyrektywy. To po pierwsze.
Po drugie, w jaki inny sposób Polska ma zbudować 

system rejestracji broni, który wszystkie kraje unijne 
musiały wdrożyć od 2014 r.? Zasady finansowania 
budżetowego są takie, że musi być ustawa, która daje 
podstawę do budowy tego systemu. Implementacja 
dyrektywy jest konieczna, żeby ten system zbudować 
i znaleźć pieniądze na jego finansowanie.

jednocześnie producentami broni… Przyjmujemy to 
jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej produkujący 
broń – dotychczas przyjęły to kraje Unii Europejskiej, 
które nie są producentami broni. To wyszło w trakcie 
posiedzenia komisji, takie były uwagi i komentarze. 
Jednocześnie na posiedzeniu komisji jeden z senato-
rów zwrócił uwagę na to, że sąsiad nasz, Czechy, zło-
żył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zażalenie na takie sformułowanie ogólnego prawa, 
które godzi w jego interesy jako producenta broni. 
Polska również należy do krajów, które produkują 
i eksportują broń oraz amunicję, w związku z czym 
pewne zapisy proponowanego prawa wzbudzały kon-
trowersje. Kontrowersje wzbudzał w szczególności 
zapis odnoszący się do art. 44, a konkretnie do tego, 
czy poszczególne… Ale najpierw, zanim o tym po-
wiemy, trzeba jeszcze powiedzieć, że poszczególne 
elementy np. broni są nazwane w ustawie komponen-
tami znaczącymi. W przypadku tych komponentów 
znaczących w tłumaczeniu oryginału ustawy w nie-
których krajach w tym art. 44, o którym za chwil-
kę powiem, pojawia się określenie „lub”, a czasami 
„oraz”. To oczywiście 2 zupełnie różne spójniki. 
Chodzi o traktowanie indywidualnym oznaczeniem, 
zazwyczaj numerycznym, istotnych komponentów. 
I teraz sprawa rozbija się o to, czy numerowane mają 
być wszystkie komponenty, czy w przypadku kom-
pletnej broni jeden z tych komponentów, czyli „lub”. 
Temu poświęcone zostały duża część dyskusji i uwagi 
Biura Legislacyjnego. Zostało to dokładnie przedsta-
wione w opinii. 

Summa summarum w naszym rozwiązaniu – tym, 
które dzisiaj jest proponowane Wysokiej Izbie do za-
opiniowania – znajduje się określenie „lub”. Oznacza 
to, że – wychodząc troszkę naprzeciw, to trzeba sobie 
również powiedzieć otwarcie, oczekiwaniom produ-
centów broni w Polsce – nie ustanawiamy obowiązku 
numerowania każdego istotnego komponentu broni 
lub amunicji. Oczywiście może mieć to reperkusje 
w późniejszym czasie, dlatego że możemy wprowa-
dzić takie prawo i producenci będą produkowali broń, 
ale jeżeli okaże się, że ta wyprodukowana broń jest 
w obrocie i przez to, że nie każdy istotny element 
został ponumerowany, jest problem z jej sprzedażą 
bądź obrotem w innych państwach, to będzie to dla 
tych producentów konkretny problem, który będą 
musieli rozwiązać. Obecnie to rozwiązanie, które jest 
proponowane, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, 
jak się wydaje, producentów krajowych.

Trzeba sobie również powiedzieć, że ta ustawa była 
bardzo dobrze konsultowana. Jest to, wydaje mi się, 
wzór współpracy pomiędzy Biurem Legislacyjnym, 
ministerstwem i Senatem, które ustosunkowując się 
i przyjmując szereg zaproponowanych poprawek…
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Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Marszałek Senatu w dniu 7 maja br. skierował 

przygotowany przeze mnie projekt do Komisji 
Ustawodawczej. Komisja Ustawodawcza była łaskawa 
zebrać się 23 maja 2019 r. i po krótkiej dyskusji został 
przyjęty projekt uchwały, który to projekt za chwilę 
odczytam. Jest to projekt uchwały dotyczącej gene-
ralnie 2 związanych ze sobą wydarzeń historycznych, 
wydarzeń, w których orbicie nadal jesteśmy, bo dzięki 
tym 2 wydarzeniom jesteśmy wolnym i niepodległym 
państwem.

Pierwsze to oczywiście pierwsza pielgrzymka 
papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r. 
Była to konsekwencja wyboru papieża Polaka  
na Stolicę Piotrową. Ta pielgrzymka, jak dziś wiemy, 
na szczęście powszechnie, i to nie tylko my, Polacy, 
bo wie o tym także Europa i świat, przyczyniła się 
w największym stopniu do obalenia w długim dystan-
sie czasu komunizmu nie tylko w Polsce, ale także 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Bez wątpienia druga okoliczność, czyli trzydzie-
sta rocznica częściowo wolnych wyborów do Sejmu 
i w pełni wolnych do Senatu… Ta rocznica to rocznica 
wydarzenia, które stanowiło ważne, jeśli nie bardzo 
ważne wydarzenie na drodze od tejże pielgrzymki  
ku niepodległości jako jej de facto skutek.

Patrząc na tamte wydarzenia z dystansu czasowe-
go, dziś jesteśmy dużo mądrzejsi, niż wówczas byliśmy  
– i w roku 1979, i w roku 1989. Ale jako historyk muszę 
powiedzieć, że być może, co zabrzmi paradoksalnie, 
w tym 1979 r. najmądrzejszy był Leonid Breżniew, 
ponieważ Moskwa ewidentnie dawała do zrozumienia 
i jednoznacznie mówiła pierwszemu sekretarzowi 
KC PZPR Edwardowi Gierkowi: nie wytrzymacie 
tej konfrontacji i w związku z tym nie zapraszajcie 
papieża Jana Pawła II do Polski. Oczywiście zostawił 
Breżniew tę decyzję w rękach pierwszego sekretarza, 
ale prawdopodobnie od tej pory kiwał zasępiony gło-
wą, że zbliża się kres sowieckiej dominacji na trenie 
Europy Środkowo-Wschodniej, czego m.in. dowodem 
było to, iż pod jego dowództwem Biuro Polityczne  
KC KPZR jesienią 1979 r., czyli właśnie po piel-
grzymce Jana Pawła II do Polski, podjęło decyzję 
o stworzeniu i wzięciu pod uwagę wszystkich moż-
liwych środków służących eliminacji tego człowieka 
na Stolicy Piotrowej. Jeżeli gdzieś szukamy genezy 
zamachu z 13 maja 1981 r., to odpowiedzią jest wła-
śnie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Tak to dziś możemy widzieć jako naród dużo mą-
drzejszy, bo dużo więcej już dziś rozumiemy z tego, 
co się wydarzyło zarówno 40 lat temu, jak i 30 lat 
temu, w 1989 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Robert Gaweł: Dopowiem jeszcze.)
Proszę.

Senator Robert Gaweł:
Czy w takim razie zgadza się pan z tym, że my 

tak naprawdę nie mamy właściwej ustawy dotyczącej 
obrotu bronią i amunicją w Polsce, że nie jesteśmy 
w stanie we właściwy sposób ułożyć wszystkich sto-
sunków, które są związane z produkcją oraz używa-
niem i posiadaniem broni? Czy pan się z tym zgadza? 
Czy należałoby podjąć prace nad nową ustawą o broni 
i amunicji?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
Paweł Majewski:
Ja nie jest upoważniony, żeby składać deklaracje 

co do prac nad ustawą o broni i amunicji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz- 

nych i Administracji Paweł Majewski: Dziękuję bar-
dzo.)

Dziękuję panu bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Informuję też, że przemówienia do protokołu 

złożyli senatorowie Robert Mamątow i Władysław 
Komarnicki.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Jana Żaryna. Projekt zawarty jest 
w druku nr 1169, a sprawozdanie – w druku nr 1169 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Żaryna, o przedstawienie sprawozdania 
komisji o projekcie uchwały. Proszę.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) osoba do tego powołana mogła uroczyście przeczytać 
tę naszą wspólną uchwałę Sejmu i Senatu.

Chciałbym jednak podkreślić, że fragment akapi-
tu, który nie znalazł się w tym wspólnym sejmowo-
-senackim projekcie, jest dla mnie ważny jako dla 
autora tegoż projektu. Chciałbym ten fragment pań-
stwu przeczytać, żebyśmy mogli chociaż tu, w tym 
miejscu, pocelebrować to zdanie, bo uważam, że ono 
jest ważne. A brzmiało ono następująco: „Po czerw-
cowych wyborach Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
stał się naturalnym symbolem ciągłości między II i III 
Rzecząpospolitą budowaną w trudzie i wśród wielu 
przeciwieństw”. To jest zdanie, które warto także za-
pamiętać, ponieważ jesteśmy nosicielami tej ciągłości 
II Rzeczypospolitej od samego początku istnienia tej 
Izby, od 1989 r. I warto też pamiętać o referendum 
z 1946 r., które zostało poddane brutalnej próbie, uda-
nej niestety, fałszerstwa – w ten sposób Senat został 
zlikwidowany. Nie miała ta Izba szczęścia być obecną 
w okresie Polski Ludowej, to właśnie ta nieobecność 
stanowiła także symbol braku suwerenności – i to 
zdanie należy czytać w tym podwójnym sensie. Myślę 
w związku z tym, że tym większe jest nasze zada-
nie, żebyśmy takie uchwały, także dotyczące naszej 
najnowszej historii, poddawali tutaj pod głosowanie. 
Suwerenność to jest ta wartość, która jest zdecydo-
wanie zależna od pamięci, a więc ku pamięci niech 
ta uchwała zostanie uchwalona. Dziękuję. (Oklaski)

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

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdaw-
cy. Przypominam, że jest nim również pan senator 
Jan Żaryn.

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

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora Czes- 

ława Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Kiedy wybrano kardynała z Krakowa na stolicę 

św. Piotra w Rzymie, można się było spodziewać,  
że jedną z jego pierwszych decyzji będzie pielgrzym-
ka do ojczyzny. Zresztą papież w pierwszym prze-
mówieniu do Polaków zapowiedział to, że pragnie 
obchodzić razem ze swoją byłą metropolią jubile-
usz 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława. 
W rzeczywistości więc odwiedziny w ojczyźnie były 
tylko kwestią czasu, choć można się było spodziewać, 
obawiać mnożenia różnych przeszkód ze strony par-

Jeśli państwo pozwolą, to odczytam treść projektu 
uchwały, a jeszcze później przez chwilę państwa zaj-
mę jedną kwestią – drobną, uzupełniającą.

Oto ta treść. „W 40. rocznicę I pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

«Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi. Tej Ziemi!» – wołał papież Jan Paweł II 40 lat 
temu, 2 czerwca 1979 roku, podczas swej pierwszej 
mszy świętej odprawionej na polskiej ziemi, na pl. 
Zwycięstwa w Warszawie. Te słowa zapadły głęboko 
w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do 
niezwykłych przemian. Obudzeni jako naród przez 
Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew 
przemocy i kłamstwu budować sferę wolności 
w ofiarnej działalności opozycji demokratycznej oraz 
w ramach wielkiego ruchu «Solidarność». Zmierzając 
ku niepodległości, witając papieża podczas jego kolej-
nych pielgrzymek, Polacy wołali: «Nie ma wolności 
bez Solidarności».

Realizacja tego hasła stała się możliwa, gdy 
w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej, 
a wreszcie w Związku Sowieckim zaczęły kruszyć 
się podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 
4 czerwca 1989 roku, Polacy mogli po raz pierwszy, 
choć jeszcze w formie bardziej plebiscytowej niż re-
alnie demokratycznej, potwierdzić swoje niepodległo-
ściowe aspiracje w akcie wyborczym. Ówczesny obóz 
«Solidarności» odniósł spektakularne zwycięstwo 
w wolnych wyborach do Senatu, a w kontraktowych 
wyborach do Sejmu zdobył wszystkie mandaty, któ-
rych dotyczyła autentyczna rywalizacja.

Klęska komunistów w wyborach 4 czerwca 1989 
roku otworzyła drogę do odbudowy demokracji 
i przywrócenia suwerenności Polski, a następnie, 
jesienią 1989 roku, do demokratycznych przemian 
w państwach sowieckiej strefy wpływów.

Sejm i Senat w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 
roku wspominają wydarzenia, które prowadziły do 
spełnienia marzeń Polaków o wolności i niepodległości.

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

Chcę zwrócić państwa uwagę na przedostatni aka-
pit, zaczynający się od słów „Sejm i Senat w rocznicę 
wyborów” itd. Otóż ten projekt uchwały, choć przygo-
towany przez nas tutaj, w Senacie, stał się projektem, 
który z oczywistych względów trafił do Sejmu jako 
pierwszego, czyli ze względu na kalendarz prac Sejmu 
i Senatu, i tam bez większych zmian został uchwa-
lony. I w takiej formule, jako uchwała Sejmu, został 
przeniesiony na grunt Senatu z propozycją, żebyśmy 
przyjęli go w tej samej wersji, tak żeby 4 czerwca 
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(senator C. Ryszka) śni. Zapadły każdemu głęboko w serce i umysł pa-
pieskie słowa tej wielkiej nadziei. Cytuję: „Nigdy nie 
wątpcie, nie czujcie się znużeni i zniechęceni w walce 
o sprawiedliwość, respektowanie praw i głosu każde-
go obywatela oraz każdego narodu”.

Pamiętamy, że ten apel spotkał się po 448 dniach 
z odzewem. Po tylu dniach po wyjeździe Jana 
Pawła II doszło do powstania związku zawodowego 
„Solidarność”. Rozpoczęła się rewolucja moralna, 
która przygotowała późniejsze wyzwolenie polityczne 
i społeczne. Nie byłaby ona możliwa bez tego papie-
skiego lata.

Chciałbym zwrócić uwagę na ważne przypomnie-
nie w uchwale słów wypowiedzianych 2 czerwca 
1979 r. podczas tej pierwszej mszy świętej na Placu 
Zwycięstwa, słów, którymi Jan Paweł II wołał o Ducha 
Świętego, co potem tak wspaniale zaowocowało. 
Mówił: „Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan 
Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz 
z wami wszystkimi: «Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!»”. 
To wołanie do Ducha Świętego zostało potem uwień-
czone w Krakowie, gdzie odbyło się bierzmowanie 
dziejów całego tysiąclecia, a równocześnie przygoto-
wanie na nowe tysiąclecie. Do dziś to papieskie wołanie 
budzi nas Polaków do przemiany serc, do działania, 
dając siłę oraz nadzieję na bożą pomoc. 

Słusznie w projekcie uchwały podkreśliliśmy, że to 
papieskie wołanie skruszyło wówczas mury komuni-
stycznego systemu, doprowadziło do wolnych wybo-
rów, do odzyskania demokratycznej i suwerennej oj-
czyzny. Zanim jednak przyszła ta wolność, komuniści 
postanowili zdławić zrodzony z papieskiego natchnie-
nia ruch Solidarności. Gen. Wojciech Jaruzelski wydał 
wojnę narodowi, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan 
wojenny w Polsce. Co działo się wówczas w sercu pa-
pieża Polaka? Bóg sam raczy wiedzieć. Znamy papie-
skie zabiegi z tego czasu, osobiste listy do pierwszego 
sekretarza KPZR w Moskwie Leonida Breżniewa, aby 
nie doszło do sowieckiej interwencji w Polsce. Znamy 
papieskie modlitwy w dniach stanu wojennego i pa-
miętamy jego przyjazd do ojczyzny w czerwcu 1983 r. 
Choć w kraju trwał jeszcze stan wojenny, papież przy-
wiózł słowa nadziei, które wyraził w pozdrowieniu: 
„Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno Moja!”. 

Wreszcie przyszedł 4 czerwca 1989 r. Tego dnia 
komuniści ponieśli klęskę w wyborach do Senatu, 
a później także do Sejmu. Jednym słowem, wolność 
nie byłaby możliwa bez wyboru rodaka – i jego piel-
grzymki do Polski –na Stolicę Piotrową, kardynała 
z Krakowa Jana Pawła II.

Trudno w krótkim wystąpieniu ująć znaczenie 
papieskiej pielgrzymki. Na pewno można wskazać na 
te wypowiedzi Jana Pawła II, w których mówił o prze-
mianach społecznych, o prawach człowieka. Dla mnie 

tyjnych notabli, słuchających bardziej Moskwy, niż 
kierujących się własną oceną sytuacji. Ale jedno było 
pewne: nie można będzie zamknąć bram ojczyzny 
przed takim rodakiem.

Każdy z nas, starszych, ma w pamięci pierwszą 
pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Ja byłem 
wówczas redaktorem „Gościa Niedzielnego” i były to 
dla mnie radosne dni, ponieważ miałem to szczęście,  
że od Warszawy po krakowskie lotnisko w Balicach 
byłem na wszystkich stacjach tej pielgrzymki. 
Zapamiętałem obraz Polski, która ruszyła na spotkanie 
z Ojcem Świętym. Ludzi było tak wielu, że zdawało 
się, jakby cały kraj zatrzymał się, żeby spotkać jed-
nego człowieka. Pamiętam to ogromne rozradowanie 
ludzi, tę odwagę, której nam bardzo często brakowa-
ło. I to pierwsze spotkanie Jana Pawła II z narodem 
w dniach 2–10 czerwca 1979 r. było dosłownie, jak to 
w uchwale tutaj podkreśliliśmy, porażające dla wła-
dzy i odradzające dla całego niemal społeczeństwa. 
Należałoby powiedzieć, że dopiero w tym momencie 
Polacy zdali sobie sprawę z wielkiego wyróżnienia, 
jakie nas spotkało dzięki temu wyborowi. I nie po-
mogły wtedy czynione dla pragnących spotkać się 
z Ojcem Świętym różne trudności komunikacyjne, 
na nic zdały się inne ostrzeżenia. Na mszę świętą na 
Placu Zwycięstwa w Warszawie wydano 230 tysięcy 
kart wstępu, wcisnęło się 300 tysięcy, a 750 tysięcy 
wypełniło przyległe ulice. Kiedy rozległo się to wiel-
kie wołanie, żeby zstąpił Duch i odnowił oblicze tej 
ziemi, czyli Polski, każdy poczuł w sobie jakiś dreszcz. 
Nie uświadamiając sobie tego do końca, miliony lu-
dzi odczuło, że rozpoczyna się drugi chrzest Polski, 
a w wymiarze politycznym – schyłek komunizmu.

Dobrze zrozumiał ten nowy powiew historii 
wówczas nowo mianowany sekretarzem stanu kard. 
Agostino Casaroli. Uzmysłowił sobie, że ten nowo 
wybrany papież przekreślił całą dotychczasową 
ostrożnie prowadzoną politykę wschodnią Watykanu. 
Odtąd Stolica Apostolska nie tyle będzie dążyła do 
zmniejszenia napięć między Kościołami a reżimami 
komunistycznymi, ile zapragnie walczyć o wolność 
poszczególnych Kościołów krajowych. A także, jak 
to później zobaczymy w działalności Ojca Świętego, 
Watykan zostanie arbitrem w sprawach międzyna-
rodowych. I właśnie słowa domagające się uznania 
praw człowieka i poszanowania wartości duchowych, 
jakie padły na Placu Zwycięstwa, świadczyły o tym, 
że Kościół widzi siebie w nowej roli. Ta pielgrzymka 
już wówczas przez wielu ekspertów była widziana 
jako początek końca komunizmu.

Jeszcze tylko przypomnę, że papieża widziało 
13 milionów Polaków, a więc co trzeci mieszkaniec 
na własne oczy mógł się przekonać, że bierze udział 
w czymś tak pięknym, iż mogło mu się wydawać, że 
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(senator C. Ryszka) ród, były bezowocne. Dopiero papież z rodu Polaków 
mógł spełnić oczekiwania ludzi wierzących.

Spotkał się z milionami ludzi wierzących, stał się 
dla nich drogowskazem na przyszłość, nadzieją i ra-
dością. Jego żarliwa modlitwa za naród polski stała 
się początkiem odrodzenia narodowego.

Na wizytę Ojca Świętego w Polsce czekano już 
od wielu lat. Po raz pierwszy rozważano publicznie tę 
możliwość w związku z obchodami tysiąclecia chrztu 
Polski w 1966 r. Wtedy jednak papież Paweł VI nie 
mógł przybyć do Polski. Pragnienie narodu polskiego 
związane z goszczeniem papieża mogło się zrealizo-
wać dopiero w roku 1979. Spełniło się ono w formie, 
której nikt nie mógł zaplanować i przewidzieć. W dniu 
2 czerwca 1979 r. Jan Paweł II przybył do Polski po raz 
pierwszy. Podróż ta stała się podróżą między dwiema 
ojczyznami. Mówił o tym papież w przemówieniu po-
żegnalnym w Rzymie przed odlotem do kraju: „opusz-
czam ojczyznę z wyboru, do której zostałem wezwany, 
by z woli Bożej służyć kościołowi powszechnemu, 
i udaję się do ojczyzny, do mej rodzinnej, którą opu-
ściłem zaledwie przed kilkoma miesiącami”.

Jubileusz dziewięćsetlecia męczeńskiej śmier-
ci św. Stanisława stał się, podobnie jak Milennium 
Polski, najważniejszym dla narodu wydarzeniem 
historyczno-religijnym. Papież uważał za swój mo-
ralny obowiązek uczestniczenie w uroczystościach 
jubileuszowych. Innym motywem jego podróży 
było pragnienie przyczynienia się do zintegrowania 
wierzących oraz do rozwoju stosunków między pań-
stwem i Kościołem.

Warszawa była pierwszym etapem pielgrzymki 
Jana Pawła II. Ojciec Święty spotkał się w Belwederze 
z przedstawicielami najwyższych władz państwo-
wych PRL. W przemówieniu Jan Paweł II wyraził 
wdzięczność władzom Polski za to, że dołączyły się 
do zaproszenia episkopatu, wyrażającego życzenia 
katolickiego społeczeństwa, by papież mógł odwie-
dzić swoją ojczyznę.

Po południu Ojciec Święty przewodniczył ponty-
fikalnej mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Prymas 
Polski w słowie powitalnym prosił papieża, aby zebrał 
wszystkie cierpienia i radości odbudowanej Warszawy 
i odrodzonej ojczyzny, zawsze wiernych Chrystusowi 
i jego kościołowi, by je złożył Ojcu Najwyższemu 
jako ofiarę dziękczynną za dziesięć wieków chrze-
ścijaństwa w Polsce. Ojciec Święty prosił, by zstąpił 
na ziemię polską Duch Święty i odnowił jej oblicze. 
Przemówienie to było przerywane długimi oklaskami 
i śpiewami. Szczególnie mocno one brzmiały, gdy pa-
pież powiedział: „nie sposób zrozumieć tego narodu, 
który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak 
straszliwie trudną, bez Chrystusa”.

Gniezno było drugim etapem podróży namiestnika 
Chrystusowego po rodzinnym kraju. W przemówie-
niu swoim pozdrowił całą chrześcijańską Polskę oraz 

osobiście, ze względu na wagę, znaczenie wspomnia-
nych na początku projektu uchwały papieskich słów, 
tego wołania o zstąpienie Ducha Świętego… W mojej 
pamięci utkwiło najbardziej przesłanie, które prze-
wijało się potem codziennie, do końca pielgrzymki, 
ujęte w słowach: człowiek nie jest w stanie zrozumieć 
siebie do końca bez Chrystusa, a raczej człowiek nie 
może siebie sam zrozumieć. I potem dalsze słowa: 
nie można bez Chrystusa zrozumieć także dziejów 
narodu, bo naród to dzieje człowieka. 

To była pielgrzymka przebudzenia, zwołania nas 
wszystkich w znaku Chrystusa, który nigdy nie zo-
stawia człowieka ani narodu samemu sobie. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Andrzeja 

Kamińskiego.

Senator Andrzej Kamiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W tym roku obchodzimy 40-lecie pierwszej piel-

grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Po 
raz pierwszy w dziejach historii Polski przybywa na 
ziemie polskie Piotr naszych czasów. Była to piel-
grzymka ogromnie wyczekiwana zarówno przez na-
ród polski, jak i przez samego papieża. To, co Ojciec 
Święty wyniósł z Polski, odzywało się stale żywym 
echem podczas blisko 27 lat posługi Piotrowej. 
W dniu inauguracji pontyfikatu powiedział, że na 
Stolicy Piotrowej nie przestaje być dla swoich ro-
daków bratem w języku i kulturze, wierze, nadziei 
i miłości. Jest pasterzem Kościoła powszechnego, ale 
patrzy na dziedzictwo ludzi i społeczeństw poprzez 
dziedzictwo i doświadczenie, które wyniósł z Polski.

Ojciec Święty przybywa, aby dać świadectwo 
Chrystusowi żyjącemu w duszy jego własnego na-
rodu. Przybywa, aby wobec całego Kościoła Europy 
i świata mówić o narodach słowiańskich, często za-
pomnianych, przychodzi, aby wszystkie narody wraz 
ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła.

Podczas 8 pielgrzymek do ojczyzny Ojciec Święty 
nakreślił swoim rodakom program działania w zmie-
niającej się rzeczywistości i ukazał drogę przezwy-
ciężenia kryzysu społeczno-moralnego. Każda piel-
grzymka przypadała na inny okres doświadczeń, ale 
każdej towarzyszyła radość. Każda była przeżywana 
w innym czasie, w innych warunkach społeczno-
-politycznych. Pierwsza pielgrzymka była dla narodu 
szczególnie miłą niespodzianką. Dotąd wszelkie sta-
rania, by namiestnik Chrystusowy odwiedził nasz na-
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(senator A. Kamiński) wą, w której uczestniczyła blisko 2-milionowa rzesza 
wiernych z całej Polski. Ojciec Święty ze wzrusze-
niem mówił o znaczeniu posłannictwa św. Stanisława. 
Nawiązując do sakramentu bierzmowania i jego zna-
czenia w życiu człowieka wierzącego, mówił o po-
trzebie ładu moralnego w życiu jednostek i narodu. 
Wzywał do wiary w Jezusa Chrystusa, do wierności 
Kościołowi.

Krótki pobyt w Polsce umocnił duchowe więzy 
Ojca Świętego z ojczyzną i z Kościołem, z którego 
wyszedł i któremu nadal pragnął służyć poprzez uni-
wersalną posługę papieską. Sam wyznał: „Tam, za 
Alpami, słuchał będę w duchu bicia dzwonów wzywa-
jących do modlitwy, zwłaszcza na Anioł Pański, i rów-
nocześnie słuchał będę bicia serc moich rodaków”.

Pierwsze odwiedziny papieża w Polsce były wy-
darzeniem bez precedensu nie tylko w tym stuleciu, 
ale także w całym tysiącleciu, tym bardziej że były 
to odwiedziny papieża Polaka, który miał święte pra-
wo w dalszym ciągu czuć się związanym ze swoim 
narodem. To wydarzenie bez precedensu było aktem 
odwagi z obydwu stron, władzy państwowej i papieża. 
Czasy współczesne potrzebują takiego świadectwa, 
w którym dochodzi do głosu wola zbliżenia pomiędzy 
narodami. Ojciec Święty oczekiwany był w Polsce 
przez władze państwowe i kościelne oraz szerokie 
kręgi społeczne…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senato- 
rze.)

Już, momencik. Jeżeli można, to jeszcze minutkę.
(Wicemarszałek Maria Koc: To minutkę.)
Niezależnie od przekonań religijnych i społecz-

nych oczekiwana wizyta była wydarzeniem wy-
jątkowym w ponadtysiącletnich dziejach Polski.  
Ze względu na wagę pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski należy do niej wciąż powracać, 
czytać wygłoszone przez Ojca Świętego teksty, medy-
tować nad nimi. W nich zawiera się głęboka treść, któ-
ra powinna inspirować pokolenia Polaków do dobra, 
do odpowiedzialności za Kościół i swoją ojczyznę. 
Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki, przypa-
dająca na ten rok, powinna dla nas być okazją do po-
chylenia się nad wielkim jej bogactwem duchowym.

Dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie szkodzi. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To dobrze, że dzisiaj podejmujemy decyzję w spra-

wie upamiętnienia tego ważnego ciągu historycznego 

narody pobratymcze. Powiedział m.in.: „przychodzi 
więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, 
Europy i świata mówić o tych często zapomnianych 
narodach i ludach. Przychodzi ukazywać te drogi, 
które na różny sposób prowadzą z powrotem w stro-
nę wieczernika Zielonych Świąt, w stronę krzyża 
i zmartwychwstania”.

Następnego dnia Jan Paweł II udał się do 
Częstochowy. W homilii Ojciec Święty mówił do 
licznie zgromadzonych wiernych o roli, jaką kult 
Królowej Polski odegrał w życiu narodu. Swoją 
obecność na Jasnej Górze nazwał świętym nawykiem 
wypracowanym wiarą całych pokoleń, potwierdzo-
nym doświadczeniem chrześcijańskim tylu stuleci, 
ugruntowanym w jego duszy.

W kolejnych dniach nastąpiły odwiedziny archi-
diecezji krakowskiej. Pierwsze swoje kroki po przy-
byciu do Krakowa Jan Paweł II skierował do katedry. 
Udał się również do Kalwarii Zebrzydowskiej – z tym 
sanktuarium czuł się związany bardzo mocno, i to od 
dzieciństwa. Mówił tu o tajemnicy Matki Bożej, o jej 
roli w życiu człowieka. Pozostawił też dla wszystkich 
wezwanie do modlitwy.

Z Kalwarii udał się do rodzinnych Wadowic, 
wspominał swoje więzi z tym miastem i ludźmi, któ-
rzy mu towarzyszyli w dzieciństwie, a także później.

W godzinach popołudniowych papież przybył do 
Oświęcimia. Najpierw nawiedził celę śmierci błogo-
sławionego Maksymiliana Kolbego. Modlił się przed 
ścianą śmierci i odprawił mszę świętą na terenie obo-
zu koncentracyjnego. Papież ze wzruszeniem mówił 
o tragedii tego miejsca w dziejach świata. Wzywał, by 
to miejsce było ostrzeżeniem, przestrogą dla wszyst-
kich sprawujących władzę. Mówił, że przed światem 
stoi jedna tylko droga, droga pokoju, a nie walki i woj-
ny. Przed pomnikiem męczeństwa narodów oddał 
hołd wszystkim umęczonym.

W kolejnym dniu udał się do Nowego Targu. Ojciec 
Święty przewodniczył tu uroczystej mszy świętej, 
w czasie której mówił o swoich związkach z tą ziemią, 
o jej szczególnym umiłowaniu. Nawiązał do trudnej 
pracy rolników i apelował o szacunek dla tych, którzy 
pracują na roli. Zagadnienie pracy na roli połączył Jan 
Paweł z prawem człowieka do życia, i to od początku aż 
do naturalnej śmierci. Szczególnie podkreślał świętość 
życia ludzkiego i żądał szacunku dla niego.

W przedostatnim dniu swej pielgrzymki w Mogile 
mówił o roli i znaczeniu krzyża Chrystusa w życiu 
chrześcijanina. Wspominał też swoje związki dusz-
pasterskie z Nową Hutą. W drodze powrotnej na-
wiedził grób swoich rodziców i brata na Cmentarzu 
Rakowickim.

W ostatnim dniu swojego pobytu w Polsce Ojciec 
Święty odprawił pontyfikalną mszę świętą jubileuszo-
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(senator K. Radziwiłł) baczyć, z czego to wszystko wynika. Wartości, zo-
bowiązania to jest to, co jest ważniejsze.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że dla mnie 
osobiście najważniejsza była kolejna pielgrzymka, 
w roku 1987, kiedy też… Do dziś brzmią w moich 
uszach te słowa. Byłem na spotkaniu Ojca Świętego 
z młodzieżą na Westerplatte, kiedy mówił o tym,  
że każdy ma zadania, które trzeba wykonać, sprawy, 
o które nie można nie walczyć, obowiązki, o których 
wypełnienie trzeba walczyć, i że nie wolno zdezerte-
rować. To oczywiście luźne przytoczenie cytatu. Jest 
to coś, co jak gdyby nas zobowiązuje.

Myślę, że oprócz wspominania Jana Pawła II warto 
widzieć te słowa w kategoriach zobowiązania. Nie 
mam żadnej wątpliwości, że my, Polacy, otrzymali-
śmy więcej i w związku z tym zobowiązani jesteśmy 
w stosunku do siebie samych, ale także do Europy, 
do świata, żeby też więcej dać, przekazać innym. 
O Janie Pawle II trzeba pamiętać, trzeba go wspo-
minać, trzeba przypominać fakty historyczne, które 
są coraz bardziej historyczne, ale przede wszystkim 
trzeba pamiętać to, co nam powiedział, i przynajmniej 
część tych słów przekazywać dalej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie mogłem sobie oszczędzić radości zabrania 

głosu, albowiem Ojca Świętego znałem jeszcze jako 
kard. Wojtyłę, w czasach studenckich, kiedy to przy-
chodził na spotkania do duszpasterstwa akademic-
kiego „Beczka”, w owym czasie nielegalnego. Było 
ono prowadzone przez ojca Tomasza Pawłowskiego, 
dominikanina, w słynnym kościele dominikańskim 
nieopodal rynku krakowskiego. Pamiętam Ojca 
Świętego jako człowieka o ogromnej wrażliwo-
ści i troskliwości. W czasie, kiedy przychodził na 
spotkania, a z reguły były to spotkania opłatkowe 
organizowane w okresie tuż po Świętach Bożego 
Narodzenia i z początkiem Nowego Roku, wyka-
zywał ogromne zatroskanie i zainteresowanie nami, 
małymi w owym czasie studentami, którzy kogóż 
to mogli obchodzić, a tym bardziej takiego wiel-
kiego kardynała, dostojnika kościelnego, jakim był 
ks. kard. Karol Wojtyła. To był znamienny rys jego 
osobowości. Tę osobowość można w pełni zrozu-
mieć, gdy czyta się dzieła, które napisał wcześniej, 
nim został papieżem, a są to dzieła fundamentalne, 
jeśli chodzi o antropologię, czyli „Osoba i czyn” oraz 
„Miłość i odpowiedzialność”.

od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce do 
różnego rodzaju zmian, ważnych zmian politycznych, 
demokratycznych w Polsce. Chciałbym jednak prze-
prosić wszystkich za chęć podzielenia się z państwem 
bardziej osobistą refleksją na temat tego zdarzenia, 
do którego odniesienie jest w pierwszej części tytułu 
uchwały, którą będziemy podejmować. 

40 lat temu miałem 20 lat. Po raz pierwszy…  
No, już wcześniej, będąc zaangażowany w jakieś spra-
wy publiczne, mniej czy bardziej podziemne, a także 
bywając na różnego rodzaju demonstracjach, zawsze 
widziałem, jak było nas mało, jak było trudno, jak 
było niebezpiecznie. I wtedy, 2 czerwca 1979 r., po 
raz pierwszy po sforsowaniu tabunów… Tak trzeba 
to określić. Nie wiem, ilu ich było. To były tysiące 
ludzi ubranych w garnitury z syrenką w klapie. To 
był ich znak rozpoznawczy. Ich było prawie tylu co 
nas, pielgrzymów. Po sforsowaniu kordonu wokół ów-
czesnego Placu Zwycięstwa ja i bardzo wielu innych 
ludzi zobaczyliśmy, jak wielu nas jest. I oczywiście 
później, kiedy uczestniczyliśmy we mszy świętej 
i wysłuchaliśmy słów Ojca Świętego, który wzywał 
Ducha Świętego do zstąpienia na nas wszystkich, 
uświadomiliśmy sobie, że wszystko jest możliwe. 
No i zabraliśmy się do pracy. To było coś naprawdę 
niesamowitego.

Dzisiaj mówi się o pokoleniu młodych ludzi – no, 
dzisiaj już nie takich młodych, urodzonych w latach 
osiemdziesiątych – że jest to pokolenie JPII. Ja zawsze 
jestem w opozycji do tego stwierdzenia, bo uważam, 
że pokolenie JPII to właśnie my, sześćdziesięciolat-
kowie, ludzie, którzy wchodzili w dorosłość wtedy, 
kiedy papież po raz pierwszy pojawił się w Polsce. 
Myślę, że dla wielu tu obecnych i dla wielu tych, któ-
rzy są poza tą salą, Jan Paweł II to jest najważniejsza 
postać wśród tych, których znaliśmy i znamy. I już 
pewnie na zawsze tak zostanie.

Oczywiście ta pielgrzymka zmieniła wszystko, 
ale kolejne, które… Muszę powiedzieć, dzieląc się 
osobistym doświadczeniem, że wówczas, zaraz po 
tej mszy świętej na Placu Zwycięstwa ruszyliśmy 
z moim tatą na pielgrzymkę pociągami. Na tyle, na 
ile się udawało, goniliśmy papieża. Byliśmy wszędzie, 
w Nowym Targu, w Mogile, wszędzie, gdzie się dało. 
To było coś zupełnie wspaniałego.

Ojciec Święty podczas tej pielgrzymki, a także 
podczas następnych, domagał się poszanowania praw, 
m.in. praw ludzi pracujących, praw rodziny, prawa 
do życia dla wszystkich. To były niezwykle ważne 
rzeczy. Jednocześnie jednoznacznie nakładał na nas 
obowiązek przestrzegania wartości. Myślę, że to jest 
to, co warto zapamiętać z nauczania Jana Pawła II. 
Dzisiaj świat jest coraz bardziej światem uprawnień, 
a tak naprawdę trzeba się cofnąć o jeden krok i zo-
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(senator Z. Cichoń) te powtarzał bardzo często, również na spotkaniach  
ze studentami, na słynnym spotkaniu na Skałce, kiedy 
to studenci przenieśli olbrzymi krzyż parę kilometrów 
ze Skałki do miasta studenckiego, kiedy to rzeczywi-
ście podbił serca studentów.

I dlatego dzisiaj, gdy jesteśmy świadkami rożne-
go rodzaju manipulacji, rożnego rodzaju pseudowy-
nalazków, jakie ludzie usiłują tworzyć, w zakresie 
różnych zagadnień związanych z wolnością człowie-
ka – oczywiście człowiek jest bardzo wolny, Ojciec 
Święty przypomniał, że jest tak wolny, że nawet może 
powiedzieć Bogu „nie” – warto pamiętać te jego sło-
wa, w których nam przypominał o naszej godności, 
a w których studentom przekazał, że powinni sami 
od siebie wymagać nawet wtedy, gdy nikt od nich nie 
wymaga. Warto właśnie pamiętać o tym nauczaniu 
Ojca Świętego w tej dobie, gdy usiłuje się tworzyć 
różnego rodzaju, jak mówię, wynalazki, różnego ro-
dzaju teorie na temat tego, na czym ma polegać miłość 
ludzka, gdy mówi się, że nie na małżeństwie, że nie 
jest to związek mężczyzny i kobiety, czy gdy tworzy 
się różnego rodzaju wymysły związane z wolnością 
religijną, która prowadzić ma, wedle niektórych,  
do dopuszczalności czynów wręcz obrazoburczych, 
czego ostatnio, w przeciągu ostatnich kilkunastu dni 
byliśmy świadkami.

Dlatego chciałbym przypomnieć, że to nauczanie 
Ojca Świętego ma wartość ponadczasową i dowodzi 
jednego: że najważniejsza dla człowieka jest sprawa 
ducha. Nie to, co mówił Stalin, który pytał, ileż to 
armat ma papież, który chciałby zwyciężyć świat, 
w porównaniu z tymi, które ma on jako szef mocar-
stwa, jakim był Związek Radziecki, jest ważne, ale 
ważne są słowa Ojca Świętego, ważniejsza jest sprawa 
ducha, albowiem ten człowiek, który nie dyspono-
wał ani jedną armatą, spowodował upadek systemu 
komunistycznego, a zarazem obudzenie się wiary 
wśród setek milionów ludzi na świecie. I o tym warto 
pamiętać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dobrze, że Senat podejmie tę ważną uchwałę 

o Janie Pawle II, największym Polaku i wielkim świę-
tym, ale nie tylko największym Polaku. Pamiętamy, 
jak w roku 2005 zatrzymał się cały świat, kiedy od-
chodził Jan Paweł II, i pamiętamy rok 1989, kiedy 
zmieniło się pół Europy.

Oczywiście 40 lat temu ta pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II do Polski odmieniła naszą ukochaną  

Jeżeli się zastanawiamy nad tym, dlaczego rzesze, 
miliony ludzi go kochały, to widzimy, że chyba dlate-
go, że jak rzadko kto on rozumiał człowieka, wiedział, 
kim jest człowiek, traktował go jako rzeczywistość je-
dyną, niepowtarzalną, jako osobę stworzoną na obraz 
i podobieństwo Boże. I takie zawsze było jego podej-
ście do wszelkich spraw, czy to były sprawy Kościoła, 
czy sprawy wielkiej polityki. Bo przecież nie możemy 
ukrywać tego, że jest on uważany za twórcę, można 
by rzec, zakończenia istnienia najbardziej okrutnego 
systemu, jakim był system komunistyczny. Mówi się, 
że on, jako przywódca duchowy Kościoła katolickie-
go, z jednej strony, a Ronald Reagan z drugiej strony, 
doprowadzili do zakończenia istnienia tego systemu 
komunistycznego. On w każdej sytuacji podchodził 
do człowieka indywidualnie, z miłością, nawet do 
tych, którzy byli po przeciwnej stronie, jeżeli chodzi 
o sposób myślenia i wartościowania.

Skoro mówimy o przyjeździe Ojca Świętego  
na jego pierwszą pielgrzymkę do Polski, to wspomnę 
taki epizod, który dowodzi także takiego podejścia 
z pewnego rodzaju humorem. Mianowicie kiedy był 
mu prezentowany korpus dyplomatyczny i komu-
nistyczni dostojnicy państwowi, na płycie lotniska 
spotkał byłego sekretarza komitetu wojewódzkiego 
PZPR w Krakowie, niejakiego towarzysza Klasę. 
Przywitał się z nim serdecznie i mówi: a widzi pan, 
proszę pana, ja wiedziałem, że my się w końcu kiedyś 
spotkamy. Było to nawiązanie do sytuacji, kiedy to 
on zabiegał o spotkanie z tymże towarzyszem Klasą 
w sprawie ustalenia dłuższej drogi procesji w czasie 
Bożego Ciała i tenże towarzysz nie miał czasu, stale 
miał jakieś wymówki i mówił, że jeszcze nie może 
się spotkać. W końcu towarzysz Klasa spotkał go jako 
papieża i papież w taki delikatny sposób przypomniał 
mu jego postawę, jego zachowanie.

Cała ta postawa Ojca Świętego, jego sposób my-
ślenia, zaprezentowany już w tych dziełach, o któ-
rych wspominałem, znalazły potem swoje rozwinię-
cie w jego encyklikach, gdzie też zawsze zajmował 
się istotą człowieka. No, choćby pierwsza encyklika 
wydana przez niego, „Redemptor hominis”, czy po-
tem inne encykliki, równie ważne, które wskazywały  
na dwoistość człowieka jako istoty z jednej strony 
racjonalnej, a z drugiej strony wierzącej, mam tu  
na myśli encyklikę „Fides et ratio”, wskazują właśnie 
na istotę zrozumienia człowieka. To, o czym mówi-
łem, czyli istota zrozumienia człowieka, a zarazem 
ogromny szacunek dla niego, dawało Ojcu Świętemu 
takie duże uznanie wśród ludzi. Stąd też często pa-
miętamy te jego piękne słowa, zresztą zaczerpnięte 
z personalizmu chrześcijańskiego, zwłaszcza z my-
śli Gabriela Marcela, że człowiek zawsze powinien 
pamiętać o tym, żeby więcej być, niż mieć. I słowa 
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(senator K. Wiatr) łamał tego mikrofonu, który trzymał, i mówił, że nie 
może go to nie obchodzić, nie może go to nie boleć, 
bo to jest jego matka, ta ziemia, bo to jest jego matka, 
ta ojczyzna. 

Oczywiście można dziś się zapytać, co z tego zo-
stało. Dla bardzo wielu ludzi bardzo wiele zostało. 
Dlatego musi to w nas trwać i musimy bronić dobrego 
imienia Jana Pawła II całym sobą. Najpierw my sami, 
potem inni wokół nas – czerpmy z jego nauczania, 
ale też budujmy kolejne pokolenia, przekazujmy im to 
wielkie przesłanie dotyczące miłości Boga i ojczyzny. 
Szczęść Boże! Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Profesorze!
Do pana się szczególnie zwracam ze względu 

na to, że będę z częścią tekstu, który został przed-
stawiony, polemizował. Ta projektowana uchwała 
opisuje tak naprawdę dwa wydarzenia: jedno z roku 
1979… I co do opisu tego wydarzenia, tzn. wizyty 
Jana Pawła II w Polsce, i skutków tej wizyty chy-
ba wszyscy na tej sali się zgadzamy. Zresztą głosy 
poprzedników świadczyły o tym, że mamy bardzo 
podobne zdanie.

Ale jest też druga część tej uchwały, która opi-
suje 4 czerwca roku 1989. Ta druga część tekstu jest 
wygładzona, tak bym to nazwał. Tak to jest, jeśli 
wydarzenia, które opisujemy z punktu widzenia hi-
storii, działy się stosunkowo niedawno, są bliskie 
czasowo i wpływają jeszcze na wydarzenia bieżące. 
Bo wtedy mamy do wyboru albo opisać całą prawdę 
– ona na ogół nie jest prosta, jest skomplikowana, 
tak jak w ogóle życie jest skomplikowane, ma wiele 
różnych aspektów i trudno jest ją wszystkim w całości 
zaakceptować od razu – albo też mówić o zdarze-
niach właśnie w sposób, nazwałbym to, lightowy, taki 
wygładzony, po to, żeby wszyscy mogli na taką wła-
śnie prawdę, politycznie poprawną, zagłosować. Ale 
myślę, że tutaj, w Senacie, jesteśmy odpowiedzialni 
i w pewnym stopniu też predystynowani do tego, 
aby mówić całą prawdę. Jeśli całą, to znaczy, że nie 
połowę – nie tylko to, co jest poprawne politycznie, 
nie tylko to, co jest miłe do usłyszenia dla wszystkich 
stron. Mówmy wprost: chodzi o konflikt polityczny, 
bo historia, im bliższa nam, tym bardziej przeradza 
się w politykę.

O czym chcę mówić? Mianowicie o 4 czerwca 
1989 r. Mówi się, że to były – zacytuję – częścio-
wo wolne wybory do Sejmu… I co? No i oczywiście 
całkowicie wolne wybory do Senatu. Pierwsza kon-

ojczyznę. Można byłoby sparafrazować słowa 
z Wadowic: właśnie w czasie tej pierwszej pielgrzym-
ki wszystko się zaczęło – i Solidarność się zaczęła, 
i odnowa moralna narodu się zaczęła, i odnowa re-
ligijna się zaczęła, i budowa nowego człowieka się 
zaczęła.

Oczywiście, że 16 czerwca 1978 r. to był moment 
wyboru, ale ta pielgrzymka podniosła nas z kolan, 
pokazała nam, ilu nas jest, pokazała, że 1 milion ludzi 
może się zebrać, rozejść, zrobić to spokojnie i w za-
dumaniu. Chociaż w kolejce 5 osób mogło się spierać 
i kłócić, to 1 milion osób potrafił przyjść i odejść 
w spokoju.

Oczywiście potem przyszedł stan wojenny,  
to wszytko, co niósł, i wiele różnych tragedii. Potem 
był rok 1989 i te zmiany różnie oceniane…

Miałem okazję być blisko kard. Wojtyły już od 
1966 r. Dużo by o tym mówić. Potem uczestniczy-
łem we wszystkich pielgrzymkach i byłem w Rzymie 
w czasie pogrzebu, w czasie beatyfikacji, w czasie 
kanonizacji. 

Ale może trzeba by też powiedzieć o wątku mło-
dzieżowym. Pamiętam pierwszą pielgrzymkę Jana 
Pawła II do Polski, którą jako harcerz bardzo prze-
żywałem. Na trasie tej pielgrzymki nie było żad-
nego harcerza, może jakiś jeden przypadkowy, ale 
ja nie widziałem żadnego harcerza. Ta żagiew roz-
palona przyniosła swoje owoce nie tylko w postaci 
Solidarności – obudziły się wszystkie przejawy ży-
cia społecznego, zapomniane, odrzucone, ukrywane, 
przechowywane w konspiracji już w 1983 r., kiedy 
był stan wojenny, kiedy widzieliśmy komandosów na 
tarpanach. Zlot harcerstwa konspiracyjnego na Jasnej 
Górze i to przesłanie do młodzieży w czasie „Apelu 
Jasnogórskiego”: „czuwam, to znaczy czuję się od-
powiedzialny za to wspólne, wielkie dziedzictwo, 
któremu na imię Polska”, a 4 lata później w Tarnowie 
ponownie zlot konspiracyjnego harcerstwa i tam na 
ręce Jana Pawła II harcerki i harcerze złożyli przy-
sięgę harcerską. Wielu z nich składało ją na wier-
ność socjalizmowi, a tam, w Tarnowie, kiedy w czasie 
procesji z darami Ojciec Święty otrzymywał tablice 
z tekstem przyrzeczenia harcerskiego, komentator 
odczytywał, a harcerki i harcerze w sektorze harcer-
skim oraz w służbach medycznych i porządkowych 
powtarzali słowa: „pełnić służbę Bogu, Polsce i bliź-
nim”. Potem oczywiście było spotkanie z młodzieżą 
na Westerplatte. Miałem też okazję być na ognisku 
harcerskim w Castel Gandolfo.

Tych spotkań było wiele, przesłań było wiele, ale 
w trudnych dzisiejszych czasach najczęściej przy-
pominam sobie to dramatyczne przemówienie Jana 
Pawła II w Kielcach, kiedy mówił o rodzinie, po raz 
pierwszy i jedyny w Polsce krzyczał, o mało nie po-
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(senator J. Czerwiński) Okrągłego Stołu. A potem to już było tylko z górki. 
Bo potem były wybory prezydenta, przypominam, 
pośrednie wybory. Zgromadzenie Narodowe wybiera 
na oczach, tak bym powiedział, tłumu, na oczach 
ludzi, na oczach obserwującego społeczeństwa 
gen. Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, 
no, oddając nieważne głosy, celowo oddając nieważne 
głosy. To jest ciąg dalszy tej pierwszej decyzji co do 
akceptacji listy krajowej, czy też zmiany reguł przy 
wyborze listy krajowej.

Potem rozwiązuje się jedna ze stron. Nie ma PZPR, 
nie ma tej drugiej strony, z którą podpisywano poro-
zumienie, a mimo wszystko to porozumienie istnieje. 
A dopełnieniem tego jest ta sama data, czyli 4 czerw-
ca, ale ze 3 lata później. Wtedy wybrana już inna 
Izba, inny Sejm staje po stronie donosicieli. Koalicja 
strachu odwołuje pierwszy rząd demokratyczny wy-
brany w pierwszych wyborach, tzn. pierwszych de-
mokratycznych wyborach, w pełni demokratycznych. 

Takie są skutki. Zaczęło się od akceptacji zmian co 
do wyborów listy krajowej, skończyło – na szczęście 
nieskutecznie co do dalszego biegu historii – na od-
wołaniu po niecałym pół roku rządu śp. pana premiera 
Jana Olszewskiego.

No i właśnie tego nie ma tutaj, w tekście tej uchwa-
ły. Tego mi brakuje, Panie Profesorze. To by była cała 
prawda. Oczywiście w znacznie większym skrócie, 
być może w jednym zdaniu. Ten 4 czerwca 1989 r.  
to być może jest zwycięstwo narodu, ale ówczesne 
elity, które reprezentowały ten naród, tak jak mówię,  
ze strony społecznej – bo ja nie twierdzę, że komuni-
ści kogokolwiek reprezentowali oprócz siebie i swoich 
rodzin – nie stanęły wtedy na wysokości zadania, 
źle wybrały. I to powinno się w tym tekście znaleźć.

Jak głosować nad całością? Połowa dobra, połowa 
zła. Zobaczymy przy głosowaniu.

A na koniec jeszcze… No, to jednak ma swoją 
przyczynę, ten 4 czerwca. Oprócz… Przyczyną tego, 
że mógł być 4 czerwca, czyli częściowo wolne wybo-
ry, jest oczywiście pielgrzymka papieża. A przyczyną 
tego, że tak wyglądał ten 4 czerwca, jest Okrągły 
Stół. Po prostu 4 czerwca został zrodzony w grze-
chu, w grzechu Okrągłego Stołu. Tak trzeba wyraź-
nie powiedzieć. Oczywiście, to jest kwestia ocenna,  
ale mam nadzieję, że znając większą liczbę faktów… 
Chociaż chyba już wszystko jest jasne: Magdalenka… 
Myśmy to widzieli. Możemy to sami ocenić. To nie 
musi być, tak bym to nazwał, fachowy aparat hi-
storyka. To może ocenić zwykły człowiek. Myślę,  
że poczęty w grzechu Okrągłego Stołu 4 czerwca 
1989 r. niezbyt dobrze przysłużył się naszej niepod-
ległości. Pytanie, gdzie byłaby Polska, gdyby nie 
było 4 czerwca 1989 r., i jak potoczyłyby się zmiany.  
Bo byłyby na pewno. W którą stronę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
czas…)

statacja: naród w tych wyborach wygrał w sposób 
bezapelacyjny. Nie wiem, dlaczego tego się nie powie 
wprost. Naród w 99% zagłosował za w przypadku 
Senatu, a w 100% w przypadku Sejmu – to znaczy, 
że wynik wyborczy był miażdżący. Ja nie słyszałem 
o innych takich wyborach demokratycznych. Jeśli 
przyjmiemy, że ta nasza część, nazwijmy to, wybor-
cza była demokratyczna… Była, chociaż były posta-
nowienia ordynacji, które troszeczkę tę demokrację 
łamały. Otóż nie słyszałem, żeby w jakichkolwiek 
wolnych wyborach demokratycznych wynik był 99:1. 
Być może ktoś mnie poprawi. Ja nie mówię o wybo-
rach tzw. komunistycznych, które właściwie nie były 
wyborami. To było zwycięstwo narodu. I co wtedy się 
stało? No, w ramach tego zwycięstwa – niezależnie  
od wyników wyborów do Senatu, do Sejmu – była 
także rozpatrywana czy też przekreślana lista kra-
jowa. W efekcie wyborów tylko 2 spośród 35 osób 
z tej listy krajowej dostały się do izby niższej,  
do Sejmu. I też w trakcie tych wyborów doszło  
do tego, że pomiędzy pierwszą a drugą turą zmie-
niono zasady, zmieniono ordynację. Też nie znam 
drugich takich wyborów na świecie. Ordynacje mogą 
być bardzo różne – demokratyczne, mniej demo-
kratyczne, w ogóle niedemokratyczne, jak to było  
za czasów komuny – ale o tym, żeby zmieniano or-
dynację w trakcie wyborów, nie słyszałem. Być może 
pan profesor mnie poprawi. Z 2 powodów te wybory 
były wyjątkowe – z powodu tak miażdżącego zwycię-
stwa oraz tak jawnej próby dostosowania wyników, 
poprzez właśnie zmianę ordynacji, do z góry zamie-
rzonych celów, czyli po prostu ingerencji w wybory 
w trakcie procesu demokratycznego.

I co wtedy zrobiło szefostwo strony społecznej? 
Tak to będę nazywać. Wiedziało, jakie są wyniki. 
Miało do wyboru albo stanąć z narodem, czyli wprost 
powiedzieć stronie komunistycznej: „my zaczyna-
my rządzić, rządzić w pełni, bo tak zdecydował na-
ród w wyborach”, albo też stanąć za adwersarzami,  
za stroną komunistyczną, czyli pójść na… Ja nie 
mówię o kwestiach siłowych, konfrontacyjnych. …
Zgodzić się na zmianę ordynacji w trakcie. No i tak  
to zrobiono. Zmiana ordynacji w trakcie spowodowa-
ła, że odpowiednia liczba osób z kręgów władzy ko-
munistycznej i jej satelitów dostała się do izby niższej. 
Pytanie jest takie: czy było warto? Jak to skutkowało 
w przyszłości, przez następnych 30 lat? Ja nie jestem 
w stanie odpowiedzieć na to pytanie w jednym zda-
niu czy też w takiej krótkiej wypowiedzi. Na pewno 
będą pisane prace o tym, jaki był wpływ właśnie tej 
ówczesnej decyzji. Bo to była decyzja: albo tak, albo 
tak. Ówczesna strona społeczna – nie cała oczywi-
ście, tylko większość, tzn. ci, którzy nią zarządzali 
– stwierdziła, że będzie dotrzymywać porozumień 
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(senator J. Czerwiński) dzień 1989 r. Tamte wydarzenia w Europie Środkowo-
Wschodniej otworzyły nam autentycznie drogę  
do pełnej wolności i niepodległości. Ale w czerwcu 
my tego jeszcze wiedzieć nie mogliśmy.

Dlaczego nie mogliśmy o tym wiedzieć? Przede 
wszystkim dlatego, że wszystko wskazuje na to,  
iż działo się to pod kontrolą amerykańsko-sowiecką. 
Pod kontrolą, powtarzam, amerykańsko-sowiecką. 
To nie tylko Sowieci kontrolowali rzeczywistość tu-
taj, w Polsce, na zasadzie kontroli Okrągłego Stołu 
i tego, co z tego ma wyniknąć. Także Amerykanie 
nie byli zainteresowani jakimikolwiek rewolucyj-
nymi działaniami na terenie Polski. Chcieli, by ten 
eksperyment Gorbaczowowi wyszedł, a nie żeby nie 
wyszedł. Ludzie Solidarności się ewidentnie samo-
ograniczali, ponieważ obawiali się, że mogą stracić  
tę nadzieję na otwarcie, bo nie było wówczas tak-
że wiedzy, jak zachowa się ten cały aparat bezpie-
czeństwa i aparat partyjny, który na moment zawie-
rzył ekipie Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ale, mówiąc 
otwarcie, to zaplecze komunistyczne mówiło prze-
cież w 1989 r., na początku tego roku jednoznacz-
nie: Myśmy krzywdzili ludzi Solidarności, myśmy 
w imieniu waszej władzy mordowali, bili, wsadzali 
do więzień, i co? I teraz wy się z nimi dogadujecie? 
A my? A my? Zostawiliście nas.

W czerwcu 1989 r. nie było wiadomo… My dzi-
siaj wiemy, jaka reakcja mogłaby zaistnieć, gdyby 
nie doszło do tego porozumienia, wątłego bardzo, 
4 czerwca 1989 r. Pracując w IPN, czytałem materiały 
dotyczące początku lipca 1989 r., listy proskrypcyj-
ne do ewentualnego wykorzystania przez czynnik 
polityczny, który by chciał ponownie wprowadzić 
stan wojenny. Esbecja była gotowa z tymi listami, 
bo była zainteresowana. To nie jest tak, że ówczesna 
władza była już jednoznacznie rozpisana w formule 
tego, co wiemy, nawet po paru tygodniach, w końcu 
sierpnia, we wrześniu 1989 r. Ten świat ówczesny, 
z 1989 r., był niesamowicie dynamiczny. I wydaje mi 
się, że to co możemy dzisiaj sobie powiedzieć i na co 
wszyscy możemy się zgodzić, to jest to, że istnieje 
przyczynowo-skutkowa relacja między przyjazdem 
Jana Pawła II do Polski w 1979 r., a tym wszystkim, 
co dobre się stało w 1989 r., natomiast wszystko złe, 
co się stało, tak, stało się, ale nie zawdzięczamy tego 
Janowi Pawłowi II. A zatem uchwała ma zupełnie 
inną logikę.

Zostawmy spory dotyczące niewykorzystanych 
szans z 1989 r. na inną okoliczność. Powtarzam: moim 
zdaniem niewątpliwie jesienią 1989 r. część OKP 
z panem prof. Bronisławem Geremkiem na czele do-
szła do wniosku, że istnieje lepszy projekt w postaci 
połączenia sił między reformatorami PZPR-owskimi 
i częścią Solidarności, tak żeby trwać w pewnym 
kontrakcie Okrągłego Stołu, który będzie lepszym 
rozwiązaniem ustrojowym niż pełna demokracja.  

O tym właśnie czas nas będzie informował. Już 
w tej chwili wiemy mniej więcej, jaka była prawda. 
Miejmy nadzieję, że ta prawda nie będzie w żaden 
sposób maskowana czy też przystosowywana do bie-
żącej gry politycznej. A mimo wszystko Polska się 
rozwija, czy wolniej, czy… Mam nadzieję, że ten 
rozwój będzie coraz szybszy, szczególnie teraz, po 
tych ostatnich latach. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wywołany przez pana senatora Czerwińskiego, 

spieszę wyjaśnić, że znaczna część argumentacji, któ-
ra, mam nadzieję, przysłuży się temu, by pan senator 
jednak zagłosował za tą uchwałą, i argumentacji, któ-
ra stanie się wytłumaczeniem pańskich wątpliwości, 
mieści się w tych konkretnym słowach: „Ówczesny 
obóz «Solidarności» odniósł spektakularne zwy-
cięstwo w wolnych wyborach do Senatu, a w kon-
traktowych wyborach do Sejmu zdobył wszystkie 
mandaty, których dotyczyła autentyczna rywalizacja. 
Klęska komunistów otworzyła drogę do odbudowy”. 
Czy ta „klęska komunistów, która otworzyła dro-
gę do odbudowy”, została przez nas wykorzystana, 
to jest zupełnie inne pytanie na inną okoliczność, 
Panie Senatorze. Tu chcieliśmy wyraźnie podkre-
ślić związek przyczynowo-skutkowy między Janem 
Pawłem II i tym, czego dokonał, a tym, co się stało 
w 1989 r. Czyli stała się szansa. Naród na tę szansę 
odpowiedział w wyborach 4 czerwca, tak jak pan 
powiedział, Panie Senatorze. Pytanie, czy wykorzy-
staliśmy tę szansę, my, Polacy wówczas żyjący. To 
jest kwestia historyczna, bardzo ważna. Do dziś na 
ten temat dyskutują historycy, znawcy nauki o po-
lityce. Sprawa, rzecz jasna, nie nadaje się na to, by 
tutaj ją przedstawiać w formie wykładu, bo nie miej-
sce tu na wykłady historyczne, ale chcę panu, Panie 
Senatorze, przypomnieć, że ówczesny świat, ta wio-
sna, która za chwilę stanie się latem 1989 r., to nie jest 
jesień 1989 r. To jest zupełnie inny czas. Jest to czas 
eksperymentu i w związku z tym nadal zwijającej 
się rewolucji. Być może obóz Solidarności zbłądził.  
Ja jako historyk uważam, że naprawdę zbłądził.  
Ale nie wtedy, nie 4 czerwca 1989 r. Nie wtedy, 
w kwestii listy krajowej i złamania ordynacji wybor-
czej, bo co do faktów się zgadzamy. Jesienią 1989 r. 
ewidentnie obóz Solidarności nie zrozumiał, że to już 
nie jest czerwiec 1989 r., tylko jesień, listopad, gru-
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Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski  

oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP
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Komunikaty

(senator J. Żaryn) szane. Myślę, że przyjdzie… Myślę, że będzie gorzej, 
że przyjdą czasy – i to już niedługo – że będziemy 
musieli bardzo ostro bronić tych autorytetów, na czele 
właśnie z Janem Pawłem II. Był taki papież Pius XII. 
Jak ktoś trochę historię zna, to wie, jak bardzo przy-
czynił się do tego, żeby ratować Żydów, pomagać, że 
starał się motywować, także księży katolickich, do 
pomocy bliźnim. A potem wystarczyła jedna sztuka, 
pod tytułem „Namiestnik”, żeby zaczęto zmieniać 
poglądy na temat tego wielkiego papieża. To moje wy-
stąpienie jest takim jakby ostrzeżeniem, co może się 
niedługo stać. A my po prostu musimy przy naszym 
papieżu być i czuwać. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Teraz proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komunikat pierwszy. Wspólne posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
siedemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach 
kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo ban-
kowe odbędzie się w dniu dzisiejszym bezpośrednio  
po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komi- 
sji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo- 
wej oraz Komisji Infrastruktury w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty do 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw odbę-
dzie się dziś o godzinie 16.00 w sali nr 182.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I ogłaszam przerwę do godziny 17.00. O 17.00 

głosowania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 52  
do godziny 17 minut 30)

Ale to nie w czerwcu podjęto tę decyzję, tylko jesienią 
1989 r. I na tym polega być może nasz dramat, ale 
na pewno nie na tym, żeśmy na początku 1989 r. nie 
wszystko mogli rozumieć, bo nie mogliśmy.

To wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Robert Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Panie Senatorze Radziwiłł, pełna zgoda, że defi-

nicja pokolenia Jana Pawła II powinna być szersza, 
ale właściwie, jeśli chodzi o sferę budowania świa-
domości, przesunięta wcześniej, na tych, którzy już 
dzisiaj są pięćdziesięcio- czy sześćdziesięciolatkami. 
Pamiętam te wydarzenia sprzed 40 lat, bo miałem 
wtedy 15 lat i bardzo to przeżywałem, kiedy papież 
do nas, do Gniezna, przyjechał. Pan senator Cichoń 
powiedział dziś wcześniej o tych dywizjach, o które 
Stalin pytał Churchilla, o to, ile dywizji ma papież. 
Myśmy te dywizje zobaczyli w całej Polsce. W tele-
wizji zresztą był ograniczony przekaz, bo nie poka-
zywano tłumów, pokazywano raczej celebrę, ale ci, 
którzy uczestniczyli w tym na miejscu, to widzieli. 
I te emocje, które są niezapomniane i wspaniałe, łączą 
nas, bo to jest właśnie bardzo silny element naszej, 
polskiej tożsamości.

Chciałbym też przypomnieć państwu, że dzisiaj, 
w dniu, kiedy tę uchwałę będziemy przyjmować, 
mija trzydziesta ósma rocznica śmierci kard. Stefana 
Wyszyńskiego, człowieka, który uratował Polskę 
przed komunistycznym eksperymentem, bo udało 
mu się zachować wiarę katolicką i to wszystko, co 
potem, właśnie po tym 1979 r., po tej wielkiej piel-
grzymce, rok później w Polsce wybuchło. Ale nie 
będę tu dzisiaj rozwijał tematu przeszłości, tylko chcę 
zwrócić uwagę na teraźniejszość i na to, że jeszcze nie 
tak dawno wydawało mi się, że niektóre autorytety 
w Polsce – a szczególnie Jan Paweł II – są niepod-
ważalne i dyskusji nad tym, przynajmniej w prze-
strzeni publicznej, być nie powinno. Ale wydarzenia 
ostatnich tygodni, dni pokazują, że wcale tak nie jest. 
Jeżeli ktoś uważnie śledzi to, co w Polsce się dzieje, to 
widzi, jak bardzo zmienia się polskie społeczeństwo 
i jak bardzo ono chce… Może nie wypływa to jakby 
z trzewi społecznych, ale bierze się z jakiejś inżynie-
rii, która też działa. A więc widzi, że chce się prze-
formatować wszystko na wzór bardzo laicki, nawet 
libertyński. I widzi, że niestety te świętości, które dla 
katolików, ale też dla wielu Polaków niewierzących, 
są niepodważalne – takie jak Jan Paweł II – są naru-
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Głosowania

Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. To druk senacki nr 1187 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 82 senatorów, 71 – za, nikt nie był 

przeciw, 11 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 55)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
To druk senacki nr 1177 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Czekamy na podanie wyników.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pra-
cowniczych planach kapitałowych, ustawy o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
ustawy – Prawo bankowe.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, 

że porządek najbliższego, osiemdziesiątego posie-
dzenia Senatu, zwołanego na dzień 4 czerwca 2019 r., 
został już państwu dostarczony wraz z informacją 
o przebiegu uroczystości towarzyszącej trzydziestej 
rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu. 
Szczegółowe informacje organizacyjne, m.in. doty-
czące mszy świętej, jak również o miejscach zajmo-
wanych przez państwa senatorów na Sali Kolumnowej 
podczas posiedzenia Senatu, zostaną państwu dostar-
czone drogą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulamino- 
wej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty 
jest w druku nr 1188.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regula- 
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena- 

torskich na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogło-
śnie przyjęła projekt uchwały Senatu i rekomenduje 
Wysokiej Izbie przyjęcie tego projektu. Odczytam go.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie zmian w składzie komisji senackich: Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 
Regulaminu Senatu…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o wy-

ciszenie rozmów. I proszę bardzo.)
…odwołuje senatora Tadeusza Kopcia z Komisji 

Infrastruktury. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
wybiera senatora Tadeusza Kopcia do Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa senatorów 

chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo spółdzielcze.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 1180 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo spółdzielcze.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 1178 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amu-
nicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Admini- 
stracji Państwowej przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 1179 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami,  

debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1181 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, które zebrały się w dniu dzi-

siejszym, proponują – stosunkiem głosów 8:4 – przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili panowie se-

natorowie: Mieczysław Augustyn, Kazimierz Kleina, 
Leszek Czarnobaj i Jan Rulewski. 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 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 60 – za, 27 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawy – Prawo bankowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły jed-
nobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 1176 A i 1176 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 6, 15 i 17 należy przegłosować łącz-

nie. Poprawki nr 6, 15 i 17 uwzględniają terminologię 
kodeksu karnego poprzez adekwatne odwołanie się do 
odpowiedzialności za składanie fałszywych oświad-
czeń, a nie fałszywych zeznań.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Poprawki przyjęte.
Teraz głosujemy nad poprawkami nr 9, 10, 11 i 12. 

Będziemy głosować nad nimi łącznie. Poprawki te 
ujednolicają terminologię ustawy, wskazując na za-
kres poświadczeń o pozbawieniu cech użytkowych 
broni innej niż strzelecka broń palna oraz wyrobów 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także 
modyfikują upoważnienie do wydania rozporządze-
nia tak, aby właściwy minister mógł określić zakres, 
w jakim konkretne podmioty uprawnione wydają 
stosowne poświadczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 13 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 aktualizuje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 20 porządkuje przepisy poprzez pra-

widłowe odwołanie do „istotnych komponentów”, 
a nie „istotnych części”.

Kto jest za?

a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu usta-
wy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Poprawki nr 1 i 8, nad którymi będziemy głoso-
wać łącznie, adekwatnie do intencji ustawodawcy 
wskazują na używanie rzeczy, a nie ich użytkowanie, 
co pozwoli w prawidłowy sposób zinterpretować de-
finicję technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym oraz w prawidłowy sposób zaktualizować 
plan postępowania przedsiębiorców na wypadek za-
grożenia życia, zdrowia lub mienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 uzupełnia katalog decyzji wyda-

wanych w sprawie koncesji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę… Jeszcze nie, tak?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy senatorowie 

byli za. (Głosowanie nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 3, 7, 16, 18, 19 i 23 należy przegło-

sować łącznie. Poprawki te, nr 3, 7, 16, 18, 19 i 23, 
skreślają zbędne fragmenty wytycznych do wydania 
rozporządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 4 ma charakter językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rany boskie, jak pan 

pędzi, Panie Marszałku.)
Ale nadążają, wszyscy nadążają, Panie Senatorze, 

pan również. Tak że gratuluję.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 poszerza zakres upoważnienia do 

wydania rozporządzenia tak, aby właściwy minister 
mógł określić zakres opinii wydawanych przez kon-
kretnie wskazane instytucje.



165
79. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2019 r.  

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Systemu Rejestracji Broni. Poprawka nr 29 uzupeł-
nia katalog przepisów do odrębnego wejścia w życie. 
Poprawki nr 26 i 27 pozwalają w prawidłowy sposób 
utrzymać dotychczasowe rozporządzenie wydane na 
podstawie przepisów, które mają wejść w życie w póź-
niejszym terminie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 75)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 28 pozwala na prawidłowe przeka-

zanie, w okresie przejściowym, przez przedsiębior-
ców informacji związanych z Systemem Rejestracji 
Broni, a następnie na przekazanie przez właściwego 
ministra, w terminie zakreślonym ustawą, danych 
niezbędnych do uzyskania dostępu do systemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 76)
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 86 senatorów, 85 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amu-
nicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym.

Pani Marszałek, można prosić?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę o ciszę, proszę o ciszę.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21 obejmuje sankcją karnoadmini-

stracyjną niewykonywanie obowiązków informacyj-
nych przez przedsiębiorców względem swoich kon-
trahentów, a nie względem organów Policji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 skreśla przepis będący zbędnym 

powtórzeniem rozwiązań przyjętych przez ustawę 
o finansach publicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 koryguje w przepisach dotyczą-

cych materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego błędne odesłanie do ewidencjono-
wania strzeleckiej broni palnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 25 precyzuje przepis zobowiązują-

cy przedsiębiorców – przed dniem wejścia w życie 
przepisów dotyczących Systemu Rejestracji Broni 
– do przekazywania informacji o sprzedaży strze-
leckiej broni palnej właściwemu komendantowi  
Policji.

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

(Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 26, 27, 29 głosujemy łącz-

nie. Poprawki te porządkują regulacje związane z od-
rębnym wejściem w życie przepisów dotyczących 
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(wicemarszałek M. Koc) tencji w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących 
wyłączenia nieruchomości z zasobu do trybu prze-
widzianego dla rozstrzygania sporów w zakresie 
przekazywania nieruchomości do Krajowego Zasobu 
Nieruchomości.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 83 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 3 senatorów. 
(Głosowanie nr 81)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 83 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 3 senatorów. 
(Głosowanie nr 82)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 83 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 2 senatorów. 
(Głosowanie nr 83)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 8 i 15 głosować będziemy 

łącznie. Mają one na celu dostosowanie standardów 
lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego 
oraz miejsc w szkołach dla dzieci przyszłych miesz-
kańców tych inwestycji do przepisów ustawy – Prawo 
oświatowe.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 81 było za, przeciw nie 

był nikt, wstrzymało się 4 senatorów (Głosowanie 
nr 84).

Poprawki zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 9 i 10 będziemy głosować 

łącznie. Ujednolicają one terminologię, przesądzając, 
że przekształcenie następuje w odniesieniu do nieru-
chomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
wraz z zabudową towarzyszącą oraz eliminuje moż-
liwe wątpliwości interpretacyjne co do przedmiotu 
uwłaszczenia.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku  
nr 1185 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława Dobkow- 
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
W dniu dzisiejszym połączone komisje rozpatrzy-

ły wszystkie 16 poprawek i rekomendują Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie wszystkich 16 poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
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 ma charakter redakcyjny.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 2 senatorów. 
(Głosowanie nr 78)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 usuwa przepis, któremu noweliza-

cja nie nadaje nowej treści.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 79 było za, 2 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ma charakter doprecyzowujący.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 83 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 3 senatorów. 
(Głosowanie nr 80)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 4, 7 i 13 głosować będziemy 

łącznie. Mają na celu dostosowanie trybu i kompe-
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(wicemarszałek M. Koc) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 63 – za, 22 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 90)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 
innych ustaw. Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 1016 S.

Komisje wnoszą ponadto, aby Senat upoważnił 
senatora Jana Rulewskiego do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 35 – za, 50 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 91)
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.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia  
Senatu RP.

Przypominam, że przed przerwą w obradach zo-
stało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 1169 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały zawartym w druku nr 1169 S.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?

Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 86 senatorów, 82 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 4 senatorów. 
(Głosowanie nr 85)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 11 ma na celu wyeliminowanie spo-

śród osób uprawnionych do wyższej bonifikaty osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą 
niepełnosprawną.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 82 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 3 senatorów. 
(Głosowanie nr 86)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 ma na celu zagwarantowanie real-

nych możliwości skorzystania z najwyższej bonifikaty 
obowiązującej w roku, w którym nastąpiło przedsta-
wienie, w sytuacji gdy zaświadczenia o przekształce-
niu zostaną wydane i doręczone po dniu 30 listopada 
2019 r.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 79 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 4 senatorów. 
(Głosowanie nr 87)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 wprowadza prawidłowe odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 80 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 3 senatorów. 
(Głosowanie nr 88)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 wprowadza prawidłowe odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, przeciw 

nie był nikt, wstrzymało się od głosu 2 senatorów. 
(Głosowanie nr 89)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
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Oświadczenia

(wicemarszałek M. Koc) lionów zł i wprowadził bardzo korzystne zasady fi-
nansowania zakładające wsparcie z budżetu państwa 
na poziomie 80% wartości inwestycji.

Niestety z rekomendowanej w rządowym progra-
mie listy 21 mostów jedynie 7 zostało zgłoszonych do 
realizacji. Wśród niezgłoszonych jest most na rzece 
Elbląg w miejscowości Nowakowo, most, od którego 
budowy zależy sukces gospodarczy innej strategicz-
nej inwestycji, czyli budowy kanału przez Mierzeję 
Wiślaną. Przypomnę, że te mosty miały być trakto-
wane priorytetowo, jako ważne z perspektywy celów 
polityki krajowej.

Niezgłoszenie do realizacji mostu w Nowakowie 
wynika z przyjętej w programie zasady, że zgła-
szającym nie może być miasto na prawach powia-
tu. W tej sytuacji jedynym beneficjentem może być 
miasto Elbląg będące właścicielem portu morskiego 
w Elblągu. To jedyne ograniczenie w sferze podsta-
wowych jednostek samorządu terytorialnego i, jak 
się okazuje, wykluczające z programu bardzo ważną 
inwestycję.

Wobec powyższego wnoszę o modyfikację pro-
gramu „Mosty dla regionów” poprzez wykreślenie 
z rozdziału 1.4 tegoż programu wykluczenia miast 
na prawach powiatu. Proszę też o przedłużenie ter-
minu składania wniosków, by z nowych uwarunko-
wań mogły skorzystać takie samorządy jak miasto  
Elbląg.

Jestem przekonany, że dla osiągnięcia celów budo-
wy kanału przez Mierzeję, której koszt szacuje się na 
kwotę 1,3–1,5 miliarda zł, warto skorygować program 
„Mosty dla regionów”.

Kolejne oświadczenie.
Oświadczenie kieruję do ministra infrastruktury 

Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Trwają przygotowania do realizacji dużego 

projektu inwestycyjnego, którego efektem ma być 
stworzenie sieci połączeń kolejami dużych pręd-
kości ponad 100 najważniejszych ośrodków miej-
skich Polski z Centralnym Portem Komunika- 
cyjnym.

Niestety w sieci jest wyraźna dziura między 
Olsztynem a Gdańskiem, w której znalazł się Elbląg. 
To jedyne miasto ponadstutysięczne i niemal jedyne 
byłe miasto wojewódzkie, które nie będzie objęte tą 
strategiczną inwestycją. Jest to miasto, które w rzą-
dowych strategiach gospodarczych traktowane jest 
jako czwarty port Rzeczypospolitej i które z tego 
tytułu objęte zostało inwestycjami transportowy-
mi o wartości ponad 1 miliarda zł. Ich realizacja 
musi skutkować wzrostem atrakcyjności gospodar-
czej i turystycznej miasta oraz całego subregionu 
Zalewu Wiślanego.

Być może właśnie dlatego, że te rozwojowe inwe-
stycje, w tym głównie kanał przez Mierzeję Wiślaną, 

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 79 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 92)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad siedemdziesiątego 

dziewiątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 

złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego…

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo!
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę… Kto musi 

wyjść, to bardzo proszę to zrobić, bo teraz będą 
oświadczenia, więc chciałabym, żeby była cisza  
na sali.

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 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby moż-
liwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 
5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie prze-
prowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, 

pana Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
29 marca upłynął termin składania wniosków  

do programu „Mosty dla regionów”. Celem programu 
było uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej 
o brakujące połączenia mostowe. Rząd przeznaczył 
na realizację programu kwotę 2 miliardów 300 mi-
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Oświadczenia

(senator J. Wcisła) wej S7 i od lat projektowanych Via Hanseatica czy 
Via Intermare.

Proszę o informacje: czy rządowi znane są zastrze-
żenia ekonomistów; czy rozważano wpływ budowy 
Via Carpatii na ekonomiczną zasadność budowy dro-
gi wodnej E40 i na zmniejszenie atrakcyjności portów 
Trójmiasta i Elbląga; czy analizowano możliwość 
sprzęgnięcia rozwoju polskich portów, MDW E40 
i szlaków transportowych z nimi związanych ze zmo-
dyfikowanym szlakiem Via Carpatia. Proszę o analizę 
ekonomiczną przedsięwzięcia Via Carpatia pod kątem 
jego szkodliwości dla rozwoju polskich portów i dróg 
transportowych oraz o przeprowadzenie analiz korzy-
ści z połączenia Via Carpatii z portami trójmiejskimi 
i portem w Elblągu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I teraz proszę o zabranie głosu senatora Jana Marię 

Jackowskiego. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Moje pierwsze oświadczenie kieruję do ministra 

obrony narodowej.
Wyrażając uznanie dla Wojsk Obrony 

Terytorialnej, zwracam się do pana ministra z proś-
bą o informację, jaki był całościowy udział Wojska 
Polskiego, w tym również jednostek Wojsk Obrony 
Terytorialnej, w działaniach na rzecz przeciwdziała-
nia negatywnym skutkom powodzi i podtopień, jakie 
w naszym kraju w maju się pojawiły.

Drugie oświadczenie – do ministra sprawiedli-
wości.

W związku z faktem, iż gdańska prokuratura 
wszczęła postępowanie dotyczące V Trójmiejskiego 
Marszu Równości w zakresie naruszenia uczuć reli-
gijnych, i w związku z faktem nasilającej się agresji 
oraz przemocy symbolicznej i emocjonalnej w sto-
sunku do Kościoła katolickiego, ludzi wiary, symboli 
religijnych w kraju zwracam się z uprzejmą prośbą 
do pana ministra o informację, ile podobnych postę-
powań w podległych panu jednostkach prokuratury 
w kraju w tej chwili trwa, jakie to są sytuacje i w ja-
kich miastach.

I oświadczenie trzecie – do ministra spraw za-
granicznych.

W związku z informacją dziennika „Haaretz” na 
temat przyjazdu delegacji rządu Izraela, zajmującej 
się m.in. kwestiami majątkowymi w Polsce, w poło-
wie maja, zwracam się do pana ministra z pytaniem, 
czy podczas pobytu tej delegacji doszło do jakichkol-
wiek spotkań z przedstawicielami państwa polskiego. 
Dziękuję.

są dopiero w realizacji, potencjał rozwojowy Elbląga 
nie został dostrzeżony przez pracujących nad siecią 
połączeń kolejowych.

Myślę, że istnieje możliwość i zasadność prze-
dłużenia do Elbląga linii nr 2 łączącej Warszawę 
i Centralny Port Komunikacyjny z Olsztynem lub, 
jak zrobiono to w przypadku innych linii, wprowa-
dzenia dodatkowego odgałęzienia w ciągu obecne-
go połączenia Działdowo – Iława – Malbork i da-
lej do Elbląga. W obu tych wariantach połączenie 
z Kaliningradem byłoby z perspektywy wykorzy-
stania potencjału Centralnego Portu Komunika- 
cyjnego znacznie efektywniejsze niż w wariancie  
tczewskim.

Proszę o przychylne rozważenie tej koncepcji i in-
formację, czy proponowane warianty lub inne opcje 
zakładające włączenie Elbląga do podstawowej sieci 
kolei dużych prędkości są możliwe do realizacji i czy 
będą analizowane.

Jeszcze jedno, Pani Marszałek. Zdążę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Oświadczenie kieruję także do ministra infra-

struktury Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Polski rząd angażuje ogromne środki, ok. 30 mi-

liardów zł, w budowę trasy Via Carpatia, która ma 
zaktywizować wschodnie regiony Polski przez zlo-
kalizowanie na tzw. ścianie wschodniej połącze-
nia transportowego Bałtyku z Morzem Czarnym 
i Morzem Śródziemnym.

Niestety to rozwojowe połączenie skomunikuje 
z południem Europy litewski port Kłajpeda kosztem 
naszych portów w Gdańsku, w Gdyni i w Elblągu. 
Uczyni też litewski port atrakcyjnym dla inwesto-
rów nowego Jedwabnego Szlaku, który może przez 
to ominąć nasz kraj oraz nasze porty morskie i mul-
timodalne.

Jednocześnie polski rząd w 2017 r., przyjmując 
konwencję AGN, przystąpił do realizacji połączenia 
śródlądowego łączącego Gdańsk i Elbląg właśnie 
z portami Morza Czarnego. Koszt tej inwestycji sza-
cowany jest także na ok. 30 miliardów zł.

Zdaniem ekonomistów oraz zarządu portu mor-
skiego w Gdańsku te 2 projekty wzajemnie się wy-
kluczają. Zasadne byłoby połączenie realizowanej  
Via Carpatii z polskimi portami, a nie z litewski-
mi. Po przyjęciu tej koncepcji osiągnięto by efekt 
wzmocnienia gospodarczego ściany wschodniej, obej-
mującej Białystok, Lublin, Rzeszów, ze wzmocnie-
niem polskich portów oraz osiągnięciem opłacalności 
ekonomicznej połączenia śródlądowego MDW E40 
– Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Warszawa do Morza 
Czarnego – a także z wykorzystaniem oraz rozwojem 
połączeń już prawie gotowych, czyli drogi ekspreso-
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Komunikaty

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 04)

odbędzie się jutro, tj. 29 maja, o godzinie 8.30 w sali 
nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół siedemdziesiątego dziewią-

tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich – pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-

nikatu.

Senator Sekretarz  
Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu 
przeprowadzenia pierwszego czytania projektu usta-
wy o ustanowieniu 4 czerwca – rocznicy wyborów 
1989 r. – Świętem Wolności i Praw Obywatelskich 

(senator sekretarz R. Ambrozik)



Wyniki głosowań
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

     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 ? + + - - + + + + - + + + + + + + + + -
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. 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 73 73 74 74 74 72 74 74 74 74 74 74 72 73 74 73 74 74 73 74
  Za 18 54 55 18 3 72 74 74 74 20 59 72 71 72 73 72 73 73 71 20
  Przeciw 51 18 14 55 67 0 0 0 0 54 14 1 0 0 0 0 0 0 1 54
  Wstrzymało się 4 1 5 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
  9 W. Bonkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + - + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 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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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

     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 74 74 74 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 74 73 74 74 74 74
  Za 73 18 74 20 73 72 72 73 72 72 73 73 73 72 73 73 72 72 73 70
  Przeciw 0 55 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 1 4
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

     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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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

     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 73 74 71 73 73 73 73 73 73 72 73 72 56 80 82 81 87 85 87 86
  Za 71 73 68 70 70 70 70 70 72 71 21 71 55 79 71 81 60 85 85 86
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 1 0 0 0 27 0 0 0
  Wstrzymało się 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 0 1 0 1 11 0 0 0 2 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  4 G. Bierecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 P. Błaszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  6 A. Bobko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  7 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
  8 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
  12 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 Z. Cichoń + + + + + + + . + . + . + . + + + . - +
  15 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 D. Czudowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 J. Dobrzyński + + + + + + + + . + + . + + + + . + + +
  21 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22 J. Fedorowicz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
  23 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 R. Gaweł + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
  25 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 M. Golba + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
  30 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  32 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + . . .
  35 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 M. Koc + + + + + + + + + . + . + + + + + + . +
  39 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 M. Kopiczko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  47 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
   52 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

   61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  53 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  54 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 J. Obremski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 M. Pęk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 L. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  63 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  64 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 K. Radziwiłł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 T. Romańczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  71 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 C. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  77 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  79 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ?
  80 A. Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ?
  83 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 A. Szymański + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  90 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 J. Włosowicz + + + + + + + + . + + + + + + + + . - +
  92 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  93 A. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 B. Zdrojewska + + + + - + + + + + + + + + + + - + + +
  96 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  97 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 87 86 87 87 87 87 87 85 84 85 87 84 87 86 87 87 86 83 85 86
  Za 87 86 87 87 86 86 87 85 84 85 87 84 87 86 87 87 85 81 79 83
  Przeciw 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r. 
Wyniki głosowań 

    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + - +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + - +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + - + +
  4 G. Bierecki + + + + + + + + + + - +
  5 P. Błaszczyk + + + + + + . + + + - +
  6 A. Bobko + + + + + + + + + + + +
  7 R. Bonisławski + + + ? + + ? + + - + +
  8 W. Bonkowski + + + + + + + + + + - ?
  9 M. Borowski + + + + + + + . + + + .
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + - + .
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + - + +
  12 M. Budner + + + + + + + + + + - +
  13 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + - +
  14 Z. Cichoń + + + + + . + . . + . +
  15 L. Czarnobaj + + + + + + + + + - + +
  16 G. Czelej + + + + + + + + + + - +
  17 J. Czerwiński + + + + + + + + + + - ?
  18 D. Czudowska + + + + + + + + + + - +
  19 W. Dobkowski + + + + + + + + + + - +
  20 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + +
  21 R. Dowhan . . . . . . . . . . . .
  22 J. Fedorowicz + + + + + + . + + + + +
  23 P. Florek + + + + + + + + + - + +
  24 R. Gaweł + + + + + + + + + + + +
  25 A. Gawęda + + + + + + + + + + - +
  26 S. Gogacz + + + + + + + + + + - +
  27 M. Golba + + + + + + + + + + - +
  28 A. Grabowski + + + + + + + + + + - +
  29 T. Grodzki ? ? + ? ? ? ? ? + - + +
  30 M. Grubski . . . . . . . . . . . .
  31 J. Hamerski + + + + + + + + + + - +
  32 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + - +
  33 A. Kamiński + + + + + + + + + + - +
  34 S. Karczewski . . . . . . . . . . . .
  35 K. Kleina + + + + + + + + + - + +
  36 B. Klich + + . + + + + + + - + +
  37 A. Kobiak + + + + + + + + + - + +
  38 M. Koc + + + + + + + + + + - +
  39 S. Kogut + + + + + + + + + + - +
  40 W. Komarnicki + + + + + + + + + - + +
  41 T. Kopeć + + + + + + + + + + - +
  42 M. Kopiczko + + + + + + + + + + - +
  43 W. Kraska + + + + + + + + + + - +
  44 J.F. Libicki + + + + + + + + + - + +
  45 M. Łuczak + + + + + + + + + + - +
  46 J. Łyczak + + + + + + + + + + - +
  47 R. Majer + + + + + + + + + + - +
  48 R. Mamątow + + + + + + + + + + - +
  59 M. Martynowski + + + + + + + + + + - +
  50 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + +
  51 A. Mioduszewski + + + + + + + + . + + +
 52 A. Misiołek + + + + + + + + + + + +
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Wyniki głosowań 

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
  53 K. Mróz + + + + + + + + + + - +
  54 G. Napieralski + + + + + + + + + - + .
  55 J. Obremski . . . . . . . . . . . .
  56 B. Orzechowska + + + + + + + + + + - +
  57 A. Pająk + + + + + + + + + + - +
  58 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . .
  59 G. Peczkis + + + + + + + + + + - +
  60 M. Pęk + + + + + + + + + + - +
  61 W. Piecha + + + + + + + + + + - +
  62 L. Piechota . . . . . . . . . . . .
  63 A. Pociej + + + + + + . + + + + +
  64 M. Poślednik + + + + + + + + + - + +
  65 M. Potoczny + + + + + + + + + + - +
  66 K. Probierz + + + + + + + + + + + +
  67 Z. Pupa + + + + + + + + + + - +
  68 K. Radziwiłł + + + + + + + + . + - +
  69 M. Rocki + + + . + + + + + - + .
  70 T. Romańczuk . . . . . . . . . . . .
  71 J. Rotnicka + + + + ? + + + + - + .
  72 J. Rulewski + + + + + + + + + + + +
  73 J. Rusiecki + + + + + + + + + + - +
  74 S. Rybicki + + + + + + + + + - + +
  75 C. Ryszka + + + + + + + + + + - +
  76 J. Sagatowska + + + + + + + + + + - +
  77 M. Seweryński + + + + + + + + + + - +
  78 K. Słoń + + + + + + + + + + - +
  79 W. Sługocki ? ? ? ? ? ? ? ? ? - + +
  80 A. Stanisławek . . . . . . . . . . . .
  81 L. Staroń . . . . . . . . . . . .
  82 G. Sztark ? ? ? ? ? ? ? ? ? - + +
  83 A. Szwed + + + + + + + + + + - +
  84 A. Szymański + + + + + + + + + + - +
  85 R. Ślusarz + + + + + + + . + + - +
  86 P. Termiński + + + + + + + + + ? + +
  87 P. Wach + + + + + + + + + - + +
  88 A. Warzocha + + + + + + + + + + - +
  89 J. Wcisła + + + + + + + + + - + +
  90 K. Wiatr + + + + + + + + + + - +
  91 J. Włosowicz + + + + + + + + + + - +
  92 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . .
  93 A. Zając + + + + + + + + + + - +
  94 J. Zając . . . . . . . . . . . .
  95 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + +
  96 P. Zientarski + + + + + + + + + - + +
  97 J. Żaryn + + + + + + + + + + - +
 
  Głosujących 86 86 85 85 86 85 83 83 83 86 85 81
  Za 83 83 83 81 82 82 79 80 81 63 35 79
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 50 0
  Wstrzymało się 3 3 2 4 4 3 4 3 2 1 0 2
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 79. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Chciałbym wyrazić moje głębokie poparcie dla ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej.

Do tej pory martwiła mnie sytuacja lokalna i nieporadność komunikacyjna. Komunikacja zbiorowa również 
kuleje, na przestrzeni wielu lat wciąż trwał proces stopniowego kurczenia się siatki połączeń autobusowego 
transportu regionalnego. Z tymi problemami często zwracali się do mnie jako senatora sfrustrowani interesan-
ci. Z całą pewnością problemy komunikacyjne może zrozumieć tylko osoba, która na co dzień jest zmuszona 
do korzystania z transportu zbiorowego. I dla takich osób liczą się jedynie konkretne działania. Dlatego też 
niezmiernie cieszy mnie fakt, że powstanie fundusz rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinanso-
wywane będzie przywracanie lokalnych połączeń.

Na tę chwilę czekało wielu rozgoryczonych obywateli, którym poprzednia władza zlikwidowała owe po-
łączenia poprzez sprywatyzowanie pekaesów. Te chybione decyzje pozbawiły ogromną część społeczeństwa, 
zwłaszcza z mniejszych miejscowości, możliwości docierania do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji, 
a niektórych obywateli wręcz kontaktu ze światem i cywilizacją. Kogo ta drastyczna decyzja obciąża? Rządy 
PO-PSL dopuściły do upadłości pekaesów, nie proponując nic w zamian. Platforma Obywatelska przez 8 lat 
nie zrobiła nic, żeby przywrócić normalność w lokalnej komunikacji.

Brak możliwości dojazdu do pracy to skazanie milionów ludzi na wegetację, na depresję, to brak szans 
na założenie rodziny z powodu nędzy. Nie można wykluczyć działania z premedytacją, którego celem była 
destabilizacja państwa, nakręcanie emigracji młodych Polaków. Nie masz samochodu, nie masz prawa jazdy, 
nie masz pieniędzy? To wegetuj lub wyjedź na szparagi. Bo przecież wskutek likwidacji połączeń z dnia na 
dzień mieszkańcy wielu miejscowości musieli zrezygnować z pracy, a co za tym idzie, powiększyć grono bez-
robotnych. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy wyczekiwane możliwości. Dzięki odbudowie 
lokalnego transportu publicznego, który jest jednym z elementów tzw. nowej piątki PiS, zostanie naprawione 
to, co zostało zepsute.

Głosy przeciwników tego pomysłu, którzy twierdzą, że PiS chce reanimować trupa – z ich obserwacji wynika, 
że spada zainteresowanie lokalnymi połączeniami z powodu przyzwyczajenia do transportu indywidualnego – 
to gruba przesada, brak wyobraźni i empatii. Rozkłady jazdy to porażka, autobusy jeżdżą, jak chcą, ludzie nie 
mają jak się wydostać z tej pułapki, więc są zmuszeni do kupna samochodu. Oczywiście – na co mieli liczyć? 
A zaznaczyć należy, że nie każdy go ma i nie każdego stać, by go mieć.

Na oburzenie osób, które korzystają z komunikacji publicznej, szefowie pekaesów tłumaczą zamykanie 
kursów bilansem ekonomicznym i tym, że nie mogą wozić powietrza. Uważam jednak, że jeśli rozkłady jazdy 
będą układane dla ludzi, a nie dla przewoźników, to będzie i frekwencja. Bo jak przykładowo nazwać sytuację, 
gdy jest tylko jeden autobus w niedzielę i jeździ tylko wieczorem, zamiast rano wozić ludzi do pracy? Skąd ma 
brać się ta frekwencja? Pekaes zamiast zmienić trasę przejazdu i godziny, woli zlikwidować kurs. W taki sposób 
zniknęło wiele połączeń, mimo że ludzie wskazywali na potrzebę ich utrzymania w planie transportowym.

Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed 
wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu 
zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

W kwestii dofinansowania przewozów autobusowych będzie potrzebna współpraca z samorządami, także 
powiatowymi i gminnymi, gdyż bez zaangażowania samorządów ten projekt się nie powiedzie. Liczę jednak 
na to, że będzie inaczej, ponieważ przeznaczenie kwoty 800 milionów zł na pokrycie deficytu w przewozach 
autobusowych, dopłacenie do 1 zł do każdego wozokilometra i pokrycie przez samorządy do 30% tego deficytu 
to bardzo dobre, racjonalne rozwiązania. Oby dzięki nim powiodło się docelowe zlikwidowanie wykluczenie 
komunikacyjnego.

Poprzedni rząd obrócił w nicość pekaesy, ale my to naprawimy. W związku z tym jestem za wprowadzeniem 
tej ustawy. Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 79. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jeśli chodzi o procedowanie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, dochodzi 
do rażącego naruszenia nie tylko dobrych obyczajów, ale i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Trzeba być napraw-
dę nieprzyzwoitym, żeby do Wysokiej Izby skierować, pod płaszczykiem walki z pedofilią, ustawę, która jest  
de facto ustawą policyjną, którą to chcieliście przepchnąć już wiele miesięcy temu, ale nie mieliście odwagi, żeby 
ją skierować do Sejmu, bo jest ona tak zła. I dzisiaj wykorzystujecie te ofiary, dzisiaj wykorzystujecie sytuację, 
dzisiaj wykorzystujecie słuszne wzburzenie opinii publicznej – wykorzystujecie do tego, żeby załatwić swoje 
prywatne partyjne interesy. Ludzie, którzy ucierpieli, ofiary pedofilii w ogóle was nie interesują. Zastanawiam 
się, jak wy jesteście w stanie rano wstać i popatrzeć sobie prosto w oczy w lustrze. Nie rozumiem tego.  
Nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Jeśli macie choć trochę przyzwoitości…

Nie dziwię się, że pan premier Morawiecki uciekł ostatnio podczas posiedzenia Sejmu. Do tej pory wydawało 
się, że szczyt obłudy i hipokryzji został już osiągnięty. Państwo kłamiecie, mówiąc, że to załatwi problem, że ta 
ustawa załatwi problem, którego nie potraficie rozwiązać od początku waszych rządów. Okłamujecie, mówiąc, 
że w nowelizacji przygotowanej przez resort sprawiedliwości sprawa dotycząca np. przedawnienia przestępstw 
pedofilii była od początku procedowana. To jest kłamstwo. We wtorek wrzuciliście to do tej ustawy, a teraz 
nagle udajecie, że wy nad tym od kilku lat pracujecie. Kłamstwo i obłuda.

Nie załatwiacie tej sprawy tak, jak powinno się to zrobić, dlatego że niestety doszło do skandalicznego so-
juszu ołtarza z tronem. Jak wy macie wyjaśnić te sprawy, skoro plakaty z waszymi posłami wiszą na płotach 
kościelnych, na płotach cmentarnych, skoro wasi kandydaci odbywają wyborcze spotkania w salkach parafial-
nych? I wy mówicie, że cokolwiek wyjaśniacie? Potrzeba specjalnej komisji, którą w następnym parlamencie 
powołamy, bo jesteśmy to winni Polakom, bo my nie uciekniemy od tej sprawy, tak jak wy to robicie, bo my 
wiemy, że polski Kościół musi wsłuchać się w głos Franciszka, papieża Franciszka, a nie biskupa Głódzia, 
który jest waszym sojusznikiem.

Jesteście ugrupowaniem, które wciągnęło polski Kościół do polityki. Jesteście ugrupowaniem, które jest 
niewiarygodne. I teraz próbujecie tą ustawą przykryć waszą nieudolność. Pan minister Ziobro, mówiąc o reje-
strze pedofilów, ukrywa najgorszą rzecz – stygmatyzację ofiar. Byliście ślepi i głusi na jakiekolwiek argumenty. 
Teraz dochodzi do wtórnej stygmatyzacji ofiar oraz Bogu ducha winnych dzieci tylko dlatego, że wy działacie 
pod słupki, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteście grupą populistów. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 79. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Celem reformy kodeksu karnego jest „wzmocnienie ochrony prawnej w zakresie czynów godzących w tak 
fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność”.

Zmiany zawarte w noweli, dotyczące walki z pedofilią, zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi  
do więzienia nawet na 30 lat. Obecnie obowiązujące przepisy za zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 
15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat pozbawienia 
wolności. Taki wymiar kary był stanowczo za niski. W myśl nowelizacji gwałcicielowi będzie grozić od 5 do 
30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zmiany przewidują również podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą one od 2 do 
12 lat więzienia, a zgodnie z nowelą zostaną one określone w wysokości od 2 do 15 lat. Dziś również zgwałcenie 
dziecka poniżej lat 15 przedawnia się na ogólnych zasadach, czyli po upływie 20 lat od czasu popełnienia czynu, 
a jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30. Nowelizacja przewiduje, że zgwałcenie dziecka 
nie będzie podlegać przedawnieniu. Ponadto w rejestrze pedofilów zostanie ujawniony zawód skazanych.

Obecna sytuacja stała się niezwykle bulwersująca z tego względu, że opozycja zachowuje się obłudnie. Kto 
w tej chwili próbuje obarczyć partię rządzącą tematem pedofilii w Kościele? Ci sami, którzy przez 8 lat nic nie 
zrobili z tym tematem.

Według mnie wszyscy zwyrodnialcy, w rzeczywistości będąc pedofilami, niezależnie od tego, czy przez 
przypadek, czy celowo zostali księżmi, tak jak i nauczycielami, celebrytami, politykami itd., powinni odpowia-
dać bardzo dotkliwie. Jestem za wyjątkowo ostrymi, radykalnymi karami dla każdego, kto dopuści się pedofilii, 
molestowania dzieci. Kary muszą być adekwatne do tak ohydnych czynów. Żadnych kar w zawieszeniu, bo takie 
wyroki są jawną kpiną. Wszyscy pedofile muszą odpowiadać natychmiast, gdy tylko zostaną zdemaskowani, 
a nawet przed swoim zamierzonym plugawym czynem.

Jasne jest, że obecnie Kościół katolicki nie może chować głowy w piasek, musi oczyścić się całkowicie 
z zawoalowanych księży, bo nagonka na Kościół będzie coraz większa, ponieważ cel zamierzony jest taki: 
zniszczyć Kościół, katolicyzm, chrześcijaństwo. Nie można do tego dopuścić, do tragedii dla Kościoła katolic-
kiego wariantu irlandzkiego.

Te ataki na Kościół, w tym na niewielką grupę księży pedofilów, są odwróceniem uwagi od potrzeby 
wprowadzenia przez totalną opozycję faktycznego programu LGBT, który seksualizacją dzieci zmierza do 
przygotowania ich dla legalnie zatrudnionych w placówkach szkolnych pedofilów. To jest straszne, obrzydliwe 
i nie do uwierzenia, że do czegoś takiego chce dopuścić opozycja, i to, do jakich metod się posuwa. Dokąd 
sięga ich hipokryzja?

Totalna opozycja sama sobie zaprzecza, atakując Kościół i jednocześnie popierając programy LGBT. W żad-
nym wypadku nie zależy im na doboru i bezpieczeństwie dzieci. Nam tak. Temu służyć ma ta ustawa.

Należy zauważyć, iż w ciągu ostatnich 10 lat skazano 1 tysiąc pedofilów, w tym 27 księży. W tym 1 ty-
siącu było 400 osób homoseksualnych. Więc to one są poważnym faktycznym zagrożeniem dla dzieci. Będąc 
konsekwentnym i by walczyć z pedofilią, należy walczyć z homoseksualizmem, który do chorej „zabawy” 
chce jeszcze adopcji cudzych dzieci. Oni do tego ich właśnie potrzebują. Platforma, PSL i ich sojusznicy przez 
8 lat rządów nie zrobili nic. Kto wprowadził rejestr pedofilów? Prawo i Sprawiedliwość, któremu próbuje się 
przyczepić fałszywą łatkę. Kto nie głosował za rejestrem, który chroni dzieci w szkołach i innych placówkach? 
PO, PSL i ich koalicjanci.

Potwierdzeniem hipokryzji Platformy i PSL są przecież wyniki głosowania sejmowego oraz opinie ich au-
torytetów, takich jak rzecznik praw obywatelskich, pan Bodnar, czy prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. 
Nikt nie broni pedofilów z wyjątkiem PO i ich sojuszników, PO, która skróciła nawet okres przedawnienia m.in. 
w przypadku przestępstwa z art. 200 kodeksu karnego. Dziwi ten fakt, bo czy totalna opozycja nie posiada 
dzieci. Skoro głosują przeciwko ustawom dotyczącym ochronie i poprawie poziomu życia dzieci, to robią to 
nawet przeciwko swoim dzieciom.

To barbarzyństwo, które się dzieje w szkołach, kościołach i innych instytucjach, trzeba wypalić, a w od-
niesieniu do wszystkich sprawców przestępstw przed końcem wyroków należy przeprowadzać specjalistyczne 
badania i bardzo wnikliwe obserwacje, ponieważ 95% z nich ma dalsze wypaczone zapędy.

W związku z tym jestem za zmianą ustawy – Kodeks karny. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nowelizujemy w wielu miejscach kodeks karny, ale głównie chodzi o to, aby surowiej karać za przestępstwa 
pedofilskie. Zmiany w obszarze walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia 
nawet na 30 lat, a najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie. Co ważne, zbrod-
nie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu  
dla pedofilów, a ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do szesnastego roku życia, 
a nie jak dziś do piętnastego. Zmiany obejmą także funkcjonujący już od 2017 r. rejestr sprawców przestępstw 
na tle seksualnym: w „rejestrze pedofilów” zostanie ujawniony zawód skazanych.

Opozycja grzmi, że zaostrzenie kar za pedofilię jest działaniem politycznym: rzekomo PiS chce przy-
kryć film braci Sekielskich, pokazujący przypadki pedofilii w Kościele. W odpowiedzi należy przypomnieć,  
że ta nowelizacja kodeksu karnego została przedstawiona ponad rok temu, a niektóre rozwiązania jeszcze 
w poprzedniej kadencji Sejmu. Wówczas w pakiecie ustaw dotyczących walki z pedofilią było m.in. zaostrzenie 
kar za pedofilię, wprowadzenie rejestru pedofilów, zakaz podejmowania zawodów związanych z kontaktem 
z dziećmi dla sprawców czynów pedofilskich.

Przypomnę, że gdy 2 lata temu wprowadzaliśmy rejestr pedofilów i obligatoryjny zakaz pracy z dziećmi dla 
sprawców tego typu przestępstw, to Platforma Obywatelska nie poparła tych zmian. Gdy w 2016 r. przywróci-
liśmy dłuższe przedawnienia, to Platforma i Nowoczesna także zagłosowały przeciwko. Powstaje pytanie: kto 
broni pedofilów? My, wprowadzający rygorystyczne prawo wobec pedofilów, ujawniający ich wizerunki, czy 
Platforma, która nie chciała rejestru i firmowała łagodzenie kar? Niech każdy sobie odpowie sam, dlaczego PO 
te projekty torpedowała, twierdziła, że są nieracjonalne i niepotrzebne. Generalnie rząd PO-PSL nie zrobił nic 
w ramach walki z pedofilią, gorzej, bo skrócił o 5 lat bieg przedawnienia.

Wracając do zarzutu opozycji mówiącym o przykryciu filmu Sekielskich, powiem, że zdarzenia ukazane 
w filmie należy absolutnie potępić, natomiast nie ulega wątpliwości, że są one wykorzystywane do walki 
z Kościołem katolickim. Pedofilia nie dotyczy tylko środowisk kościelnych. Ba, jeżeli statystycznie spojrzymy 
na liczbę kapłanów w Polsce czy w innych krajach, to okaże się, że przestępcy w tych szeregach to wyjątki. 
Problem polega jednak na tym, że tworzy się taką atmosferę, iż każdy ksiądz bez wyjątku to potencjalny pedofil. 
Ponadto w przypadku wielu kapłanów oskarżonych o pedofilię łamane są prawa człowieka, ponieważ określa 
się ich mianem przestępców seksualnych, mimo że nie zapadły wyroki w ich sprawach. Znam księży, co do 
których wysunięto zarzuty, w sądzie zostali uniewinnieni, a po dziś dzień pisze się o nich jak o przestępcach.

Pedofilia jest potwornym złem, które należy bezwzględnie zwalczać i eliminować, i to niezależnie od tego, 
kto jest sprawcą, do jakiej grupy społecznej się zalicza. Tymczasem obecnie przekierowano całą uwagę na 
Kościół, na księży, jednym słowem, zideologizowano problem, co oddala szansę uporania się z nim. Dowodzą 
tego statystyki, okazuje się bowiem, że na ponad 1 tysiąc 400 pedofilów zdarza się 1 ksiądz. Pozostali są m.in. 
nauczycielami, trenerami, wychowawcami. Ale jakże absurdalnie brzmiałoby stwierdzenie, że wszyscy nauczy-
ciele i trenerzy to potencjalni pedofile. Raport przedstawiony przez episkopat Polski pokazuje, że od 1 stycz-
nia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez 
duchownych. 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 osób powyżej 15 lat. Warto przy okazji przypomnieć,  
że kościelna definicja pedofilii obejmuje osoby do osiemnastego roku życia, nie tak jak prawna – do piętnastego. 
Dane polskiego Kościoła ujęte w raporcie obejmują wszystkie przypadki, także niepotwierdzone.

A co mówią statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości? W listopadzie 2013 r. w zakładach karnych przebywało 
1 tysiąc 454 skazanych za czyny pedofilskie, w tym 1 ksiądz. Ok. 900 skazanych pedofilów nie ma zawodu,  
70 to murarze, 30 – rolnicy, 30 – ślusarze, 25 – mechanicy samochodowi. I 1 ksiądz.

Bodaj z tego wynika, że walka z pedofilią skupiona tylko i wyłącznie na Kościele jest elementem walki 
z Kościołem, odarcia go z autorytetu, odebrania mu zaufania wiernych. Czyli nie wolno mówić, że potencjal-
nie każdy ksiądz jest pedofilem, ale że niektórzy pedofile zostali księżmi. W rzeczy samej, nie pomniejszając 
problemu pedofilii w Kościele, nie jest ona problemem wyłącznie Kościoła, skoro znacznie częściej występuje 
wśród nauczycieli czy trenerów sportowych.

Powiem więcej: według danych sądowych najwięcej przypadków molestowania seksualnego dzieci zdarza się 
w rodzinach, w związkach partnerskich, w których dzieci są ofiarami ojców, ojczymów czy wujków. Dlaczego 
o tym nie krzyczy się głośno? Dlaczego nie pytamy, nie badamy, co stało się z rodziną, skoro dzieje się w niej 
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tyle zła? A może należałoby zapytać, czy to jeszcze są rodziny, ponieważ najczęściej są to konkubinaty, krót-
kie związki partnerskie, nierzadko osób tej samej płci. Dobrze byłoby zbadać związek pedofilii z promowaną 
rewolucją seksualną, a właściwie z rozwiązłością seksualną, z dostępem w mediach do pornografii.

Zastanawiając się nad źródłami pedofili, zwraca się uwagę na przedwczesną seksualizację dzieci oraz spo-
łeczną afirmację rozwiązłości, do czego namawiają liberalno-lewicowe ugrupowania polityczne i większość 
służących im mediów. Przedwczesna edukacja seksualna dzieci, zamiast je chronić, przyspiesza proces inicjacji. 
Przykład swoistej przewrotności: kanadyjska Koalicja Praw Lesbijek i Gejów wyraziła w 2005 r. ostry sprze-
ciw wobec projektu ustawy zakazującej seksu z dziećmi do szesnastego roku życia. Argumentowano, że nowe 
prawo nie pozwoli homo- i biseksualnym nastolatkom na ekspresję swojej seksualności.

Ponadto badania wskazują, ze pedofilia częściej ma miejsce wśród homoseksualistów niż osób heterosek-
sualnych. Jak znam życie, to wkrótce dowiemy się, że pociąg do dzieci jest kolejną „orientacją seksualną”, 
a dopiero uleganie tym skłonnościom jest karalne. Czyż takich etapów reorientacji nie przechodził homoseksu-
alizm? Najpierw był zdelegalizowany, był zboczeniem i chorobą, a dopiero potem stał się orientacją seksualną 
i w końcu doprowadzono do akceptacji homomałżeństw.

I jeszcze jedno: oskarżenia o pedofilię są bardzo niepewne, ponieważ głównie dotyczą wydarzeń sprzed kil-
kudziesięciu lat, a nierzadko ich domniemany sprawca już nie żyje. Wiemy, że procesy ciągną się latami, a gra 
toczy się o wielkość kwoty zadośćuczynienia. Z tego powodu wiele diecezji czy zakonów na świecie, godząc 
się na zapłacenie odszkodowań, aby ratować dobre imię Kościoła, stanęło na granicy bankructwa. Kancelarie 
prawne odkryły tu żyłę złota, a pieniądze tylko w części trafiały do ofiar. Obecnie sprawa przenosi się na grunt 
polski. Media budują obraz jakiejś potężnej fali pedofilskiej w Kościele, a przy okazji przekonuje się do ścią-
gania odszkodowań. Jesteśmy w przeddzień uznania zbiorowej odpowiedzialności Kościoła. Wkrótce posypie 
się lawina roszczeń opartych na trudnych do sprawdzenia wydarzeniach sprzed lat.

Ofiarom pedofilii absolutnie należy się zadośćuczynienie i współczucie. Co jednak z niewinnie oskarżonymi 
kapłanami? Nie mają najmniejszych szans na wybronienie się. Muszą zaprzestać pełnienia kapłańskiej posługi 
i poddać się upokarzającemu procesowi. Nawet jeśli po gruntownym zbadaniu sprawy przez sąd i organy ści-
gania uda się ustalić prawdziwy przebieg zdarzeń, to niewinny kapłan będzie już wtedy społecznym trupem. 
Rzucić oskarżenie jest wyjątkowo łatwo, znacznie trudniej dowieść niewinności.

I na koniec uwaga: ci sami, którzy walczą o prawo do seksualnej rozwiązłości, do seksualizacji dzieci od 
przedszkola, dzisiaj najgłośniej krzyczą o pedofilii w Kościele. To warte zastanowienia, a przede wszystkim 
wejścia na drogę życia według wartości, w tym szacunku dla każdego człowieka.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawę o zmianie ustawy o refundacji leków i innych ustaw można podzielić na 2 całkowicie niezależne 
od siebie części. Projektodawca z jednej strony proponuje zmiany, które dotyczą weryfikacji zleceń na środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a z drugiej strony w tym samym druku sejmowym wprowadza nowe 
możliwości dofinansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych bezpośrednio przez Ministerstwo Zdrowia. 
Zrozumienie klucza, jaki autorzy projektu zastosowali, łącząc te 2 kwestie w 1 noweli, wykracza poza granice 
ludzkiej logiki.

Pomijając ten fakt, pozostaje zawsze szacunek względem tysięcy pacjentów, których bezpośrednio obejmu-
je pierwsza część projektu. Tej części powinniśmy poświęcić oddzielnie uwagę. Te przepisy dotyczą bowiem 
w pewnym zakresie uproszczenia procesu weryfikacji zleceń na środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego. Powinny one ułatwić przebieg całego procesu oraz zagwarantować pacjentom dostęp  
do wymienionych środków. Jednocześnie ważna jest realizacja zapowiedzi ministerstwa w sprawie nowelizacji 
rozporządzenia, które określi wzór takiego zlecenia.

Chciałbym odnieść się również do drugiej część projektu, który zmienia kwestię wprowadzenia systemu 
TOPSOR. O tym, jak bardzo jest on potrzebny, wiemy wszyscy, dlatego ważne jest przeznaczenie odpowiednich 
środków na jego wdrożenie. Przepisy umożliwiające dofinansowanie tych działań w ramach dotacji celowej 
pochodzącej bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Zdrowia – to byłby krok w dobrą stronę.

Kwestią budzącą wątpliwości pozostają jednak, jak zawsze, finanse. Biuro Analiz Sejmowych zauważa,  
że poszerzenie katalogu podmiotów powinno wiązać się ze zwiększeniem środków zaplanowanych na ten cel. 
Jednak trudno w tym projekcie znaleźć przepisy poświęcone temu zagadnieniu. W związku z tym nasuwa się 
pytanie o możliwość realizacji procedowanej ustawy i celowość wprowadzonych rozwiązań.

Podobnie jak w przypadku ustawy z druku nr 3408, którą omawialiśmy przed chwilą, ta nowelizacja jest 
kolejnym przykładem poprawiania prawa uchwalonego w tej kadencji Sejmu. Czy takie działanie wynika z nie-
wiedzy, niechęci do wsłuchania się w opinię ekspertów, czy z czystej arogancji – tego nie wiem. Ale prawdą 
jest, że marnujemy czas, zamiast pracować nad rozwiązaniami, na które czekają pacjenci. Bo jak inaczej okre-
ślić sytuację, w której zajmujemy się przesuwaniem terminu wejścia w życie przepisów uchwalonych ledwie 
3 miesiące temu?

Panie Ministrze, pacjent nie może ponosić odpowiedzialności za to, że Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny 
zignorowało opinię strony społecznej, w efekcie czego musimy 2-krotnie pracować nad tymi samymi rozwią-
zaniami. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przepisy europejskie wdrożyło zaledwie 5 państw członkowskich UE. Co ważne, są to państwa, które  
nie posiadają przemysłu obronnego. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje członkowskie, te, które posiadają przemysł 
obronny, to nie wdrażają one dyrektywy, bo są problemy z jej interpretacją, m.in. ze względów językowych.

Czechy złożyły skargę co do zgodności dyrektywy z prawem europejskim. Polska również przyłączyła się 
o do tej skargi. W Senacie rozpatrywana jest więc ustawa dotycząca dyrektywy, która została przez nas zaskar-
żona i której w zasadzie nie wdrażają inne państwa europejskie. Rząd wdraża źle przetłumaczony dokument 
i z góry wiadomo, że trzeba to będzie w jakiś sposób rozwiązać, dlatego należy odrzucić omawianą ustawę.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie było poinformowane o fakcie, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji chce objąć Systemem Rejestracji Broni każdą jednostkę broni, która została wyprodukowana 
dla Wojska Polskiego i służb specjalnych, co oznaczałoby, że informacja o każdej broni, którą wyprodukowano 
dla wojska, byłaby w bardzo prosty sposób dostępna dla obcych służb. To jest niedopuszczalne, jeśli chodzi 
o nasze bezpieczeństwo!

System Rejestracji Broni nie będzie spełniał odpowiednich wymagań w zakresie ochrony informacji, których 
potrzebują systemy rejestrujące informacje szczególnie wrażliwe. Ministerstwo Obrony Narodowej brało udział 
w konsultacjach i pomimo tego nie było świadome tej sytuacji. Na końcu dokumentu zaznaczono, iż zakupiona 
broń nie powinna być rejestrowana w Systemie Rejestracji Broni w związku z jej przeznaczeniem. To dzięki 
społeczeństwu i postom Ministerstwo Obrony Narodowej dowiedziało się o tym systemie i o ujawnianiu tych 
informacji. Ministerstwo Obrony Narodowej nie zgłosiło żadnych uwag w tym kierunku. A więc w jaki sposób 
przebiegały konsultacje?

Podczas trwania posiedzenia podkomisji wybuchło zamieszanie, ponieważ jej członkowie z Prawa 
i Sprawiedliwości wstrzymywali się podczas głosowania nad kluczowymi dla tej ustawy elementami.

Proponuję wdrożyć ustawę w życie po przygotowaniu odpowiednich poprawek, które zawierałyby trafne 
znaczenia terminów, zgodne z techniczną terminologią. Należałoby uzgodnić z Komisją Europejską treść do-
kumentu oraz jego tłumaczenie i zweryfikować zasady wdrażania dyrektywy w innych państwach, tych, które 
oczywiście posiadają przemysł zbrojeniowy.

Wdrożenie dyrektywy w przewidzianych terminach spowoduje ogromne zamieszanie, którego możemy 
uniknąć, wprowadzając odpowiednie zmiany. Zamieszanie w przemyśle zbrojeniowym jest zbędne. Zasadnicza 
wina wynika z tłumaczenia dokumentu, które wprowadza chaos i nie uwzględnia terminologii technicznej. 
To jest nieprawdopodobne, że w takiej sytuacji o tym dokumencie w ogóle jest mowa. Prawo powinno chronić 
przed czynami zakazanymi, a ta dyrektywa otwiera drogę do korupcji.

Mając na uwadze dobro przedsiębiorców, nie zgadzam się na wejście w życie tego dokumentu. Otrzymałem 
wiele niepokojących wiadomości w tej sprawie. Oczywiście zawsze staram się wysłuchać 2 stron konfliktu. 
Podsumowując, należy wprowadzić w niej potrzebne zmiany i rozważyć jej wejście w życie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa, która zawarta jest w druku senackim nr 1179, dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii 
Europejskiej w obszarze wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Chciałbym zaznaczyć, iż związki strzelectwa sportowego obawiają się, iż tak znowelizowana ustawa o broni 
i amunicji, ze względu na przeniesienie do jej treści nieznanej w naszej kulturze prawnej nowomowy, którą 
posługuje się dyrektywa, powiększy luzy interpretacyjne i będzie stanowiła przyczynę konfiskaty posiadanej 
przez Polaków broni palnej.

Jestem jednak przekonany, że zaproponowane rozwiązania umożliwią pełną realizację obowiązków państwa 
związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny przez wdrożenie przepisów umożliwia-
jących wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich, poza obszar UE.

Ważne jest, że nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji.
Nowością będzie powstanie Systemu Rejestracji Broni, który docelowo będzie zawierał zbiór danych o le-

galnie posiadanej broni palnej. W Systemie Rejestracji Broni rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie 
indywidulanych pozwoleń na broń oraz broń wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców.

Cieszy mnie fakt, że prace nad ustawą były prowadzone razem ze związkami strzelectwa sportowego, z wielo-
ma organizacjami pozarządowymi oraz z wieloma przedsiębiorcami i że wiele poprawek zostało dopracowanych.

Mam też nadzieję – i chciałbym w pewien sposób uspokoić związki strzeleckie – że ta ustawa stanowi nie-
jako porozumienie pomiędzy interesem związanym z bezpieczeństwem państwa a interesami przedsiębiorców.

Myślę, że dyrektywę, która jest problemowa, udało się wdrożyć w miarę łagodny i korzystny dla polskich 
przedsiębiorców sposób. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Bonisławskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie!
W trosce o zabytkowy Park Belzacki w Piotrkowie Trybunalskim oraz przyległy teren ochronny, stanowiący 

jego otulinę (w dolinie rzeki Strawki), zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu właściwego zewidencjo-
nowania i ochrony cieku wodnego Strawka oraz terenów do niego przyległych.

Obecnie rzeka Strawka błędnie oznaczona jest na mapach sytuacyjnych jako kanalizacja deszczowa, sani-
tarna. Z uwagi na jej rolę i znaczenie odpowiednich warunków wodnych dla zabytkowego Parku Bełzackiego 
oraz znajdujących się na jego terenie pomników przyrody, należy podjąć działania wynikające z art. 10 pkt 3 
i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Należy zagwarantować otoczenie parku z maksymalnie 
dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej.

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa rzeki Strawki.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Bonisławski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi wydania przez komendanta KWP w Gdańsku polecenia 
niezwłocznego informowania o wszelkich mających się odbyć w miejscach publicznych, klubach i restauracjach 
projekcjach filmu braci Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” pytam, kto wydał polecenie, 
aby monitorować publiczne pokazy filmu na terenie całego kraju, oraz kto i w jaki sposób miał realizować to 
polecenie.

Bogdan Borusewicz



195
79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W oświadczeniu, które złożyłem na 76. posiedzeniu Senatu RP w dniu 12.04.2019 r., zwróciłem uwagę na 

Pańską wypowiedź podczas wizyty w Słupsku i Koszalinie o rozpoczęciu budowy drogi ekspresowej nr 6 od 
Sianowa do obwodnicy Trójmiasta (tzw. trasa kaszubska) oraz Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Informacje 
te dokładnie odnotowały lokalne media. W swoich wypowiedziach potwierdził Pan deklarację o zakończeniu 
budowy całej drogi do końca 2023 r.

Ponadto w relacji mediów ze wspomnianych spotkań pojawiło się wiele innych oficjalnych wypowiedzi, 
m.in. na temat: zabezpieczenia określonych kwot na wykup gruntów i na badania geologiczne; opracowania 
dokumentacji projektowej pomiędzy Słupskiem a Bożympolem i Sianowem a Słupskiem z uwzględnieniem 
rozbudowy obwodnicy Słupska; postępowania przetargowego na dokumentację w kontekście decyzji środowi-
skowej, której ważność upływa w marcu 2021 r.

Z kolei w odpowiedzi na moje oświadczenie z dnia 6 maja 2019 r. (znak sprawy: DDP-3.054.9.2019) minister-
stwo informuje, iż wszelkie szczegółowe dane dotyczące kwot i harmonogramu dla wspomnianych 2 odcinków 
drogi ekspresowej S6 (S6 Koszalin – DK6 Bożepole Wielkie oraz S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej) 
muszą być zachowane w poufności ze względu na proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania na 
wybór partnera prywatnego.

W związku z tym ponawiam prośbę o podanie informacji o zakładanym harmonogramie prac i szacunko-
wych kosztach inwestycji przynajmniej w takim zakresie, który pozwoli usystematyzować plany ministerstwa 
wobec tej kluczowej dla mieszkańców Pomorza inwestycji, na którą czekają od prawie 4 lat, czyli od czasu 
wstrzymania przetargów na budowę tej drogi w 2015 r. Proszę Pana Ministra o odniesienie się do poruszonych 
przeze mnie kwestii w sposób jasny i czytelny.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o informację, w jaki sposób zamierza Pan zmodyfikować funkcjonowanie 

tzw. CEPiK, by uniknąć nieprawidłowości.
Dochodzą do mnie informacje, iż pewna firma zarządzająca parkingami w miastach koło centrów han-

dlowych ustala takie regulaminy tych parkingów, pozostających oczywiście poza siecią dróg publicznych, iż 
klienci bezwiednie, nie postrzegając umieszczonych na tych parkingach informacji, narażają się na znaczne 
regulaminowe (umowne) kary. Niektórym klientom wydaje się nawet, iż informacje o zasadach korzystania 
z parkingów (regulaminy) celowo są tak kiepsko eksponowane, by jak najwięcej użytkowników narazić na te 
umowne kary. Sygnalizują, że obsługa parkingów urządza na nich polowania, po czym firma zwraca się do 
CEPiK o informacje o danych osobowych właścicieli aut, których numery rejestracyjne zarejestrowano na 
parkingu, motywując to interesem prawnym w postaci ściągnięcia wspomnianej, umownej, kary parkingowej. 
Zdarza się nawet podobno tak, iż tak uzyskane informacje są podstawą skierowania żądań zapłaty do osób, które 
nawet w świetle rygorystycznego regulaminu parkingowego nie są dłużnikami zarządcy parkingu, czyli CEPiK 
udziela niestety informacji, nie wiedząc, czy za ich żądaniem kryje się realny interes prawny zasługujący na 
ochronę. Gdy klient, otrzymujący – dzięki informacji CEPiK – na swój domowy adres żądanie zapłaty zwróci 
uwagę zarządcy parkingu na bezpodstawność tego żądania, dowiaduje się, że to błąd systemu, nie otrzymuje 
jednak zawiadomienia, że system zostanie po tym błędzie naprawiony.

Lektura licznych informacji na temat tego procederu, umieszczonych w internecie, skłania mnie do przed-
stawienia Panu Ministrowi sugestii, by zwłaszcza w kontekście zmiany standardów ochrony danych osobowych 
wynikającej z RODO ograniczyć służebną rolę CEPiK wobec przedsiębiorców prowadzących podobną działal-
ność. W mojej opinii rejestry państwowe służyć mają służbom publicznym, a swoista prywatyzacja zasobów 
CEPiK budzić może rozliczne wątpliwości. Administracja powinna wspierać przedsiębiorców prowadzących 
uczciwie działalność służącą ogółowi i uzyskujących za to godziwy, a więc umiarkowany zysk, sądzę jednak, 
że nie powinniśmy służyć pomocą tym, którzy znaczne zyski uzyskują podstępem, a tak właśnie działalność 
niektórych parkingów komercyjnych jest oceniana przez ich klientów.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Najwyższa Izba Kontroli od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r. skontrolowała 97 jednostek, 

w tym sam MEN, 48 szkół publicznych i 48 jednostek samorządu terytorialnego. Inspektorzy przyjrzeli się 
działaniom z lat 2016–2018 i stwierdzili, że Anna Zalewska nierzetelnie przygotowała i wprowadziła zmiany 
w systemie oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dysponowało „pełnymi i rzetelnymi” informacjami 
m.in. na temat kosztów reformy, stanu przekształcenia lub likwidacji gimnazjów czy możliwości przyjęcia do 
szkół podwójnego rocznika.

Zdaniem NIK w związku z wprowadzonymi od 1 września 2017 r. zmianami w systemie oświaty warunki 
nauczania w ponad 1/3 szkół (34%) pogorszyły się, a w ponad połowie (56%) nie nastąpiła poprawa.

We wspomnianej 1/3 szkół – zdaniem kontrolerów – zwiększyły się trudności z ułożeniem planu lekcji 
„zgodnego z higieną pracy umysłowej”, wzrósł współczynnik zmianowości czy zwiększyła się rozpiętość 
godzin, w jakich prowadzone są obowiązkowe zajęcia (np. przesunięto termin rozpoczynania lekcji na godzi-
nę 7.10, tygodniowe różnice w rozpoczynaniu zajęć wynosiły 3–4 godziny, były przypadki kończenia lekcji 
o godzinie 18.15). Zmniejszyła się dostępność pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych, częściej lekcje 
wychowania fizycznego odbywały się np. na korytarzu.

Szkoły mocno się zagęściły. Średnia liczba dzieci w podstawówce wzrosła z 216 w szkole 6-letniej (rok 
szkolny 2016/2017) do 287 w szkole 8-letniej (rok szkolny 2018/2019). To wzrost aż o 1/3.

Zdaniem NIK minister edukacji nie posiadała rzetelnych informacji o przekształceniu lub likwidacji gim-
nazjów. „Wiedzę czerpano z ankiet wypełnianych przez dyrektorów szkół na początku 2017 r. Minister nie 
posiadał też rzetelnych informacji o liczbie nauczycieli biorących udział w szkoleniach z nowej podstawy 
programowej, co utrudniało monitorowanie wprowadzanych zmian” – diagnozuje NIK. Podobny zarzut doty-
czy analiz dostępności szkół dla podwójnego rocznika. „Dane, które minister poddała analizie, były niepełne 
i ograniczyły się do dostępności sal z 13% spośród 4124 wszystkich szkół ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych” – wynika z raportu.

Bardzo proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w wymienionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z reprezentowanych przeze mnie obszarów województwa warmińsko-mazurskiego jest powiat olecki. 

Burmistrz miasta Olecka w dniu 8 kwietnia 2019 r. w piśmie GKO.7021.12.3.2019 zwrócił się do Pana z prośbą 
o uwzględnienie potrzeb całego regionu północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, 
w tym gminy Olecko, w programie rozwoju i modernizacji transportu kolejowego oraz drogowego tego obszaru. 
Burmistrz Olecka – pan Karol Sobczak – zaznaczył również konieczność wpisania w plan modernizacji dworców 
PKP także budynku dworca oleckiego, tak aby na nowo mógł on stać się wizytówką miasta (list otwarty z dnia 
8 kwietnia 2019 r. w załączeniu). Odpowiedzialne podejście do tego tematu może zapewnić rozwój społeczno-
-gospodarczy tej części Polski, która należy do najbardziej wykluczonych komunikacyjnie.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, proszę Pana o przeanalizowanie problemu i uwzględnienie prośby 
włodarza gminy Olecko w realizowanych przez rząd projektach na etapie prac przedprojektowych w ramach 
opracowywania studium wykonalności.

Małgorzata Kopiczko



199
79. posiedzenie Senatu w dniach 24 i 28 maja 2019 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 79. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 2 kwietnia 2019 r. do ełckiego biura senatorskiego pani Małgorzaty Kopiczko wpłynął apel Rady 

Gminy Kowale Oleckie z prośbą o uwzględnienie tej gminy w Programie uzupełniania lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej „Kolej+”.

Rada w apelu tym postuluje wzięcie pod uwagę w ww. programie modernizacji odcinka linii kolejowej 
Ełk – Olecko – Gołdap (granica państwa). W uzasadnieniu Rada Gminy zaznaczyła, że modernizacja linii 
kolejowej Ełk – Olecko – Gołdap i dołączenie jej do projektowanej linii E75 Rail Baltica pozwolą na przywró-
cenie połączenia kolejowego tej części województwa warmińsko-mazurskiego z resztą Polski, w przyszłości 
natomiast z obwodem kaliningradzkim, co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu 
EGO i zapobiegnie dalszemu wykluczaniu komunikacyjnemu tej części Polski (uzasadnienie w załączeniu).

Przychylając się do stanowiska Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 marca 2019 r., zwracam się do Pana 
Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego postulatu w planach układu komunikacji kolejowej Polski 
północno-wschodniej.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z reprezentowanych przeze mnie obszarów województwa warmińsko-mazurskiego jest powiat wę-

gorzewski. Burmistrz oraz starosta Węgorzewa w marcu 2019 r w piśmie znak: WG.7001.12.1.2019 MF zwró-
cili się do Pana z prośbą o uwzględnienie potrzeb całego regionu północno-wschodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego, w tym powiatów węgorzewskiego i kętrzyńskiego, w programie rozwoju i moder-
nizacji transportu kolejowego tego obszaru. Czynna linia kolejowa jest szczególnie istotna dla gmin powiatu 
węgorzewskiego, w tym dla miasta Węgorzewa, które stanowi ośrodek rozwoju branży turystycznej i sportów 
wodnych. Ponadto przewozy kolejowe wpłynęłyby na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
efektywności transportu w zakresie spedycji towarów wielkogabarytowych, np. łodzi i jachtów. Samorząd 
powiatu węgorzewskiego i samorząd miasta Węgorzewo zobowiązał się do pokrycia 15% kosztów inwestycji, 
które przyczynią się do przywrócenia komercyjnych kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych na 
linii 259. Odpowiedzialne podejście do tego tematu może zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy tej części 
Polski, która należy do najbardziej wykluczonych komunikacyjnie.

Mając na uwadze przedstawioną sytuację, proszę Pana o przeanalizowanie problemu i uwzględnienie proś-
by włodarzy gminy i powiatu węgorzewskiego, jeśli chodzi o realizowane przez rząd projekty, na etapie prac 
przedprojektowych, w ramach opracowywania studium wykonalności.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 12 kwietnia 2019 r. do mojego ełckiego biura senatorskiego wpłynęło pismo burmistrza Orzysza, 

pana Zbigniewa Włodkowskiego, z dołączonym oświadczeniem Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 11 kwietnia 
2019 r. oraz załącznikiem do tegoż oświadczenia. Radni miasta Orzysz składają protest dotyczący proponowanego 
przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Zaznaczają, iż zaproponowany przebieg 
drogi nie był dotychczas konsultowany z mieszkańcami gminy Orzysz, nie jest korzystny pod względem śro-
dowiskowym, koliduje m.in. z Obszarem Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym 
z rezerwatem przyrody Nietlickie Bagno. Radni zaznaczają, iż było tak nie tylko na terenie gminy Orzysz, ale 
również Mikołajek, Rynu czy Mrągowa. Niezrozumiale dla nich jest argumentowanie, że tranzytowa droga 
międzynarodowa przechodząca przez atrakcyjne tereny turystyczne ma służyć poprawie warunków rozwoju 
gospodarczego regionu, gdyż uderza w podstawy ekonomiczne funkcjonowania regionu. Radni miasta Orzysz 
apelują o ponowne przeanalizowanie i zmianę przebiegu projektowanej drogi S16 oraz zabezpieczenie potrzeb 
komunikacyjnych regionu poprzez kompleksowy remont drogi krajowej nr 16 w jej obecnym przebiegu.

Przychylając się do stanowiska Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz burmistrza 
Orzysza, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie zaakcentowanych potrzeb społecznych oraz 
gospodarczych wspomnianej gminy.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezentujący region 8 powiatów województwa warmińsko-mazur-

skiego zwracam się do Pana z serdeczną prośbą o uwzględnienie w planach rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszego kraju potrzeb rozwojowych subregionu EGO (w załącznikach uchwała nr 5/W/2019 Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana z dnia 3 kwietnia 2019 r.). Członkowie Stowarzyszenia EGO 
apelują o aktualizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 
i uwzględnienie potrzeb rozwojowych subregionu EGO w pracach nad kolejnym regionalnym programem 
operacyjnym oraz pozostałymi dokumentami negocjowanymi przez samorząd województwa z administracją 
rządową, a dotyczącymi finansowania ze środków krajowych i unijnych rozwoju naszego województwa w kolejnej 
perspektywie finansowej UE 2021–2027. Ponadto proszę o wzięcie pod uwagę starań poszczególnych samorzą-
dów subregionu EGO o uwzględnienie ich w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej  „Kolej +” oraz w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023. (w załączniku uchwały 
nr 4/W/2019 i 6/W/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia EGO Kraina 
Bociana). Członkowie stowarzyszenia apelują do władz publicznych o zniesienie wykluczenia komunikacyjnego 
obszaru powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez modernizację i rewitalizację infrastruktury kole-
jowej (modernizacja i dołączenie do linii kolejowej E75 linii kolejowej nr 41 Olecko-Gołdap oraz modernizacja 
dworca kolejowego w Olecku).

Pragnę zapewnić o pełnym poparciu dla działań Pana Premiera i proszę o przychylenie się do wymienionych 
apeli.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 28 marca 2019 r. do ełckiego biura senatorskiego pani Małgorzaty Kopiczko wpłynął apel Rady 

Miejskiej w Mrągowie w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Mrągowo – Olsztyn oraz 
Mrągowo – Ełk.

W uzasadnieniu Rada Miasta zaznacza, iż likwidacja ww. linii klejowych przynosi negatywne skutki 
ekonomiczne, jak i społeczne, co wpływa na zwiększenie bezrobocia, natomiast ograniczona komunikacja 
autobusowa spowodowała utratę możliwości dojazdu mieszkańców miasta oraz miejscowości znajdujących 
się w pobliżu do siedziby województwa, uczelni wyższych, a często także do lekarzy specjalistów. Ponadto 
w apelu tym zaznacza się, iż głównym celem programu „Kolej+” jest uzupełnienie sieci kolejowej o połącze-
nia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej 
z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej, jak i społeczno-gospodarczej 
tych regionów Polski (apel w załączeniu).

Miasto Mrągowo wpisuje się w powyższe założenia, w związku z czym przychylam się do stanowiska 
Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2019 r. i zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie powyższego 
postulatu pod kątem wznowienia wspomnianego połączenia kolejowego, zawieszonego od 1 maja 2010 r.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone 
przez senator Małgorzatę Kopiczko

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 3 kwietnia 2019 r. do ełckiego biura senatorskiego pani Małgorzaty Kopiczko wpłynęła prośba 

burmistrza Gołdapi, pana Tomasza Rafała Luty, o wsparcie potrzeb społeczności lokalnej gminy Gołdap, a mia-
nowicie uwzględnienie ich w Programie uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+” 
(w załączeniu uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2019 r.).

Radni miasta Gołdap postulują o modernizację nieczynnej linii kolejowej Ełk – Olecko – Gołdap i dołącze-
nie jej do linii E75 Rail Baltica. Pozwoli to na rozwój społeczno-gospodarczy subregionu EGO, przywrócenie 
kolejowej komunikacji pasażerskiej tego regionu z resztą Polski, a w przyszłości z obwodem kaliningradzkim. 
Przywrócenie transportu kolejowego w tym regionie może przyczynić się do znacznego rozwoju współpracy 
transgranicznej na linii Unia Europejska – Rosja. Ponadto ułatwi mieszkańcom kraju dostęp komunikacyjny 
do jedynego na Warmii i Mazurach uzdrowiska, jakim jest miasto Gołdap (sanatorium, tężnie, pijalnia wód 
mineralnych i leczniczych, mikroklimat), w tym niezmotoryzowanym osobom starszym.

Przychylając się do stanowiska Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 marca 2019 r. oraz burmistrza Gołdapi, 
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie zaakcentowanych potrzeb społecznych w Programie 
uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+”.

Małgorzata Kopiczko
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Łuczaka, Przemysława Błaszczyka, Czesława Ryszkę,  

Jana Dobrzyńskiego, Roberta Gawła, Jacka Włosowicza,  
Krzysztofa Słonia, Jana Żaryna, Krzysztofa Mroza,  

Andrzeja Mioduszewskiego, Rafała Ambrozika,  
Jana Hamerskiego i Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pety-
cjach (Dz.U. 2018.0.870), działając w imieniu chorujących na chorobę Niemanna-Picka typu C (NCP), składamy 
niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych, a dostępnych ministrowi zdrowia działań zmierzających 
do wprowadzenia refundacji leku Zavesca, jedynego jak do tej pory leku na chorobę NPC.

W chwili obecnej w Polsce jest około 40 osób chorych na NPC, a większość z nich to dzieci. Osoby chore 
skazane są na powolne umieranie, ponieważ koszty zakupu leku przekraczają możliwości każdego, kogo do-
tknęła ta choroba. Cierpienie chorych na chorobę Niemanna-Picka jest ogromne, spowodowane najpierw utratą 
apetytu, następnie problemem połykania, oddychania, u chorej osoby pojawiają się kolejno liczne infekcje. 
W konsekwencji chory przestaje chodzić, widzieć, mówić, dochodzi do upośledzenia umysłowego i ruchowego, 
aż chory umiera. Osoba chorująca przeżywa średnio do 25. roku życia, dzieci umierają wcześniej, ponieważ 
u nich choroba rozwija się znacznie szybciej. Nieliczni pacjenci dożywają 40. roku życia.

Obecnie jedynym dostępnym lekiem na tę chorobę jest preparat Zavesca (100 mg, miglustat). Lek Zavesca 
jest zarejestrowany w Polsce od 2009 r., jednakże do dnia dzisiejszego nie został on wpisany na listę leków re-
fundowanych. Lek ten refundowany jest w ponad 45 krajach Unii Europejskiej, wyjątkiem jest Polska i Albania. 
Brak refundacji oraz bardzo wysokie koszty miesięcznej kuracji (ok. 24 tysięcy zł) uniemożliwiają osobom 
chorującym oraz ich rodzinom zakup leku, który jest jedyną nadzieją pacjentów. Przykładem może być mama 
dwójki dzieci z Pabianic, które chorują na tę niezwykle rzadką chorobę. Koszt leczenia Filipa i Mileny mie-
sięcznie wynosi około 48 tysięcy zł. Choroba wyniszczyła organizm Filipa, ale Milena ma szansę na to, żeby 
choroba miała łagodniejszą postać, a nawet się zatrzymała. Jedynym sposobem na to jest regularne przyjmo-
wanie leku Zavesca.

Warto zaznaczyć, że na chwilę obecną nie ma żadnego zarejestrowanego alternatywnego leczenia, a chorym 
proponuje się leczenie paliatywne. Wybitni polscy specjaliści z zakresu neurologii pozytywnie rekomendują 
lek miglustat, a literatura światowa potwierdza jego skuteczność.

W związku z powyższym uważamy, że petycja jest w pełni zasadna i wnosimy, jak na wstępie.

Z poważaniem 
Maciej Łuczak 
Przemysław Błaszczyk 
Czesław Ryszka 
Jan Dobrzyński 
Robert Gaweł 
Jacek Włosowicz 
Krzysztof Słoń 
Jan Żaryn 
Krzysztof Mróz 
Andrzej Mioduszewski 
Rafał Ambrozik 
Jan Hamerski 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się na uczelniach wątpliwościami dotyczącymi niektórych warunków prowa-

dzenia studiów inżynierskich, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w warunkach prowadzenia studiów inżynierskich wymagane jest określenie w uchwale senatu o re-

krutacji dodatkowych kryteriów naboru, poza maturą?
2. Czy na studia II stopnia kierunku zarzadzanie i inżynieria produkcji (ZIP) przyjmowanie absolwentów:
1) studiów inżynierskich innych niż ZIP jest możliwe bezwarunkowo;
2) studiów licencjackich:
a) jest możliwe bezwarunkowo lub
b) jest możliwe przy zapewnieniu uzyskania kompetencji inżynierskich (w ramach określenia dodatkowych 

zajęć) – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 PRK, w tym III cz. charakterystyk drugiego 
stopnia efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji 
inżynierskich (rozwinięcie opisów zawartych w części I) lub

c) jest możliwe przy wydłużeniu studiów o 1 semestr (umożliwiający uzyskanie kompetencji inżynierskich)?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz ministra rolnictwa Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowni Państwo!
W związku ze skargą mieszkańców z wsi Lubieszów i Dziergowice, gmina Bierawa, województwo opolskie, 

na niekorzystne dla nich zaplanowanie oraz mającą nastąpić budowę wału przeciwpowodziowego na rzece Odrze 
zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości konsultacji społecznej w sprawie budowy wału uwzględnienie 
interesu zamieszkujących ten teren od wielu pokoleń rolników. W szczególności chodzi o mający być wybudo-
wany wał na odcinku pomiędzy wsią Lubieszów i Dziergowice prostopadle do rzeki w kierunku znajdującej się 
około 2,5 km od rzeki naturalnej skarpy. W sytuacji takiej obszar ok. 200 ha obecnych pól uprawnych w klasach 
II III i IV oraz znajdujących się tam gospodarstw będzie podatny na zalewanie przez sztucznie piętrzącą się 
rzekę Odry, gdyż woda odbija się z wałów po drugiej stronie. Następuje to cyklicznie, ponieważ jest to górny 
bieg tej rzeki. Ostatni raz nastąpiło to 2 lata temu. Pomimo ubezpieczenia upraw rolnikowi z tego terenu, Panu 
J. P. z L., (nr działki 478) odmówiono wypłaty ubezpieczenia w TUW. Nadmienić należy, że rolnikom z tego 
terenu oraz mieszkańcom położonych tam domów nie zaproponowano wywłaszczenia bądź innego zabez-
pieczenia ich interesów. Wybudowanie wału przeciwpowodziowego w zaplanowanej formie będzie według 
skarżących służyło również zabezpieczeniu interesów wybranych mieszkańców, których posesje oraz grunty 
znajdą się po właściwej stronie wału przeciwpowodziowego. Powstanie wału w przedstawiony w planach spo-
sób przyczyni się do wzrostu poziomu wody na zamkniętej wałem i skarpą przestrzeni będącej przedmiotem 
skargi. Skarżący podnoszą, że budowa wału na tym terenie prostopadle do koryta rzeki Odry przeczy zasadom 
inżynierii hydrotechnicznej, ponieważ na wydzielonym terenie rolnym występująca woda będzie się zbierać, 
nie mając ujścia. Rolnicy oraz mieszkańcy tego terenu proszą o wybudowanie wału przeciwpowodziowego 
przy rzece Odrze, wzdłuż jej koryta.

Wobec pogwałcenia praw zamieszkujących tam ludzi proszę o poważne potraktowanie tego tematu, weryfi-
kację podjętych planów oraz ich ewentualną korektę, uwzględniającą wielopokoleniową obecność społeczeństw 
na tym terenie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z bezprecedensowym atakiem na siedzibę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zwracam 

się do Pana o udzielenie mi informacji, jakie działania zamierza Pan podjąć celem zapobieżenia na przyszłość 
takim przestępczym aktom. Ten akt wandalizmu w stosunku do adwokatury jest rezultatem nagonki medialnej 
prowadzonej przeciwko wszystkim odważnie i głośno protestującym przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko 
łamaniu praworządności, przeciwko działaniom łamiącym ład demokratyczny Rzeczypospolitej. Oczekuję od 
podległych Panu służb, współpracujących z prokuraturą, podjęcia natychmiastowych i intensywnych działań 
mających na celu wykrycie sprawców.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Z art. 26h ustawy o PIT wynika, że właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć 

wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. 
pompy ciepła, panele fotowoltaiczne). Przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym zwracam się z następującym zapytaniem.
Czy w rozliczeniu podatkowym (PIT) za 2019 r. można ująć wydatki poniesione w latach wcześniejszych, 

np. w roku 2018, i sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW lub sfinansowane kredytem z BOŚ?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Najwyższa Izba Kontroli zbadała efekty tzw. reformy oświaty, które są następstwem przyjęcia zmian w prawie 
oświatowym w grudniu 2016 r. i ich obowiązywania od 1 września 2017 r. Wynikiem przeprowadzonej kontroli 
w opublikowanych raporcie jest negatywna ocena wielu wprowadzonych rozwiązań, a przede wszystkim istotne 
wątpliwości co do ich merytoryczności oraz niewłaściwe realizowanie procesów dostosowujących. Reforma stała 
się poważnym i nieplanowanym obciążeniem dla budżetów jednostek samorządów terytorialnych. Reorganizacja 
szkół miała być finansowana z subwencji oświatowej, jednak ta wzrosła o 6%, a wydatki samorządów w tym 
zakresie o 12%. Nie przeprowadzono kompleksowych analiz finansowych i organizacyjnych przekształceń.

Ponadto skutkami zrealizowanych zmian są m.in.: wadliwe konstrukcje nowych podstaw programowych, 
które są niedostosowane do możliwości uczniów oraz nowej struktury etapów edukacyjnych; wystąpienie tzw. 
podwójnego rocznika w rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2019/2010, co skutkuje przeprowadzaniem odrębnych postępowań rekrutacyjnych dla absolwentów gimnazjów 
i absolwentów szkoły podstawowej wraz ze zróżnicowaniem sposobu przeliczania na punkty wyników z egza-
minów; pogorszenie się warunków lokalowych i wyposażenia szkół oraz wiele innych.

W związku z powyższym proszę o informacje.
1. Czy ministerstwo planuje przekazać jednostkom samorządu terytorialnego środki finansowe, które byłyby 

zwrotem poniesionych kosztów finansowych związanych z reorganizacją szkół?
2. Czy ministerstwo zastosuje się do wniosków wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli?
3. Czy ministerstwo planuje zwiększenie subwencji oświatowej lub innych dodatkowych środków finan-

sowych, które zostałyby przekazane organom prowadzącym na dostosowanie szkół do obecnych realiów ich 
funkcjonowania (np. warunków lokalowych, wyposażenia, materiałów edukacyjnych itp.)?

4. Czy przewiduje się skorygowanie podstaw programowych we współpracy z zewnętrznymi ekspertami 
i dyrektorami szkół?

5. Jakie działania wspierające podejmie ministerstwo na rzecz organów prowadzących w związku z ko-
niecznością organizacji procesu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla tzw. 
podwójnego rocznika?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad wydał dla oddziałów wojewódzkich zasady i wytyczne do-

tyczące zmniejszania uciążliwości drogowych związanych z pracami utrzymaniowymi i remontowymi dróg. 
Z opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu wynika, iż nie są one respektowane. Konsekwencją 
tego są m.in. źle zorganizowane prace drogowe, brak skoordynowanego systemu zarządzania ruchem i infor-
mowania kierowców o utrudnieniach na drogach ekspresowych i autostradach oraz niewłaściwe korzystanie 
z tablic zmiennej treści, co nie przyczynia się do skutecznego zmniejszenia utrudnień na drogach krajowych.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie efektywności przedsięwzięć podejmowanych 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz ograniczenia zatorów na drogach krajowych?
2. Czy opracowane zostaną procedury monitorowania i wewnętrznej kontroli w zakresie realizacji wytycz-

nych i zaleceń przez oddziały terenowe GDDKiA?
3. Czy prowadzone są prace nad stworzeniem ogólnokrajowego, sprawnie funkcjonującego i zintegrowanego 

systemu zarządzania ruchem? Jeśli tak, to na jakim są etapie? Jeśli nie, to z jakich powodów?
4. Jakie dotychczas podjęto aktywności i wypracowano rozwiązania mające na celu zmniejszenie zatorów 

na drogach krajowych?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

W 2017 r. zaczęły obowiązywać zmiany, które przemodelowały system powiadamiania ratunkowego. Podjęto 
działania mające na celu centralizację struktur, czego efektem, np. w województwie pomorskim, jest funk-
cjonowanie 2 dyspozytorni medycznych z wcześniejszych 18. Docelowo ma pozostać tylko 1 dyspozytornia. 
Obecnie zespoły medyczne mogą być dysponowane w ramach zdecydowanie większych rejonów operacyjnych. 
Reorganizacja była argumentowana m.in. usprawnieniem prac zespołów medycznych i większej mobilności. 
Jednak uwidaczniają się negatywne skutki zmian, np. w postaci wydłużenia czasu interwencji, tj. dojazdu do 
poszkodowanego, braku kontaktu ratowników z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie czy zwiększenia 
kosztów eksploatacji i napraw karetek.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy ministerstwo monitoruje to, jak przeprowadzona reorganizacja wpłynęła na jakość funkcjonowania 

systemu powiadamiania ratunkowego? Jeśli tak, to jakie są wnioski?
2. Czy potwierdzają się dane, wg których nowy system przyczynił się do zwiększenia kosztów przy jednocze-

snym zmniejszeniu efektywności? Czy ministerstwo reaguje i podejmuje działania mające na celu poprawienie 
lub wyeliminowanie negatywnych czynników zmian?

3. Jakie prace trwają obecnie w ministerstwie nad zmianami w systemie powiadamiania ratunkowego? Czy 
przygotowuje się rozwiązania mające na celu skrócenie czasu podjęcia interwencji?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ślad za interpelacjami radnych Rady Miasta Imielin oraz petycjami mieszkańców proszę o pomoc w li-

kwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i matek z dziećmi chcących 
korzystać z peronu na stacji Imielin. Problem zgłaszany był już wielokrotnie w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, jednakże na dzień dzisiejszy nie zostały przedstawione żadne 
konkretne rozwiązania (od 2 lat toczą się rozmowy i kierowane są pisma).

Przeprowadzony remont wspomnianego peronu w odczuciu gminy wygenerował więcej barier architekto-
nicznych, niż było przed remontem. Dostęp do peronu jest możliwy jedynie przez schody z kładką, co ogranicza 
możliwość korzystania z komunikacji kolejowej osobom „szczególnej troski”, które w XXI wieku powinny 
mieć zapewniony dostęp do wszystkich form transportu.

Obecnie gmina Imielin zakończyła inwestycję pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego 
w Imielinie”, która sąsiaduje z peronem. Niestety, wyremontowany peron nie jest skomunikowany z nowym 
centrum przesiadkowym dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i matek z dziećmi. Inwestycje, które 
miały na celu ułatwienie komunikacji wszystkim mieszkańcom, z powodu barier architektonicznych nie są 
dla wszystkich.

Proszę o zainteresowanie się i pomoc w rozwiązaniu problemu.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
8 lipca 2015 r. zwróciłem się do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o udzielenie informacji w spra-

wie tragedii górników z 6.10.2014 r. w Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA, w wyniku której poniosło śmierć 5 pracowników, a 27 osób doznało ciężkich poparzeń o dużych 
powierzchniach. Problem polega na tym, że prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Katowicach (sygn. 
V Ds. 125/14) odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność 80” RP przy KWK Mysłowice-Wesoła KHW SA.

Przypomnę, że MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP złożyła 9.10.2014 zawiadomienie w sprawie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez dyrekcję KWK Mysłowice-Wesoła Katowicki Holding Węglowy SA, broniąc 
interesów pokrzywdzonych pracowników.

Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych reprezentują one i bronią prawa oraz godności 
pracowników, osób bezrobotnych, emerytów i rencistów, bronią ich interesów zawodowych, moralnych i socjal-
nych. Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Moim zdaniem prokuratura rażąco narusza art. 35 ust. 1 
pkt 2 ustawy o związkach zawodowych, skoro odmawia zgody na zapoznanie się z dotychczas zebranym ma-
teriałem dowodowym w sprawie.

W uzasadnieniu napisano, że pełnomocnik lub pokrzywdzeni mają zamiar wywierania presji na przesłuchi-
wanych w sprawie świadków, a udostepnienie akt w obecnej chwili może znacznie utrudnić tok prowadzonego 
śledztwa.

Panie Ministrze, mija 5 lat od tragedii, jej niewyjaśnienie oraz nieukaranie winnych wzbudza poczucie 
krzywdy i nieufności do władzy w całym środowisku górniczym.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do mi-
nister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Gertrudy Uścińskiej

Szanowni Państwo Ministrowie!
Zwracam się do Państwa w imieniu pana S. M., zam. (…), z prośbą o interwencję i wzruszenie prawomocnie 

zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach 
(sygn. akt XI U 619/17), a w drugiej instancji przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt III AUa 
929/18), oraz rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w przepisach prawa dotyczących zasad przeliczania 
świadczenia emerytalnego za pracę w warunkach szczególnych.

Pan S. M. we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. domagał się przeliczenia wysokości emerytury w oparciu 
o art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(dalej: u.e.r.F.U.S.) wskazując, iż przeliczenie jest zasadne z uwagi na osiągnięcie przez niego ustawowego 
powszechnego wieku emerytalnego. Decyzją z dnia 16 marca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: 
ZUS) przyznał panu S. M. emeryturę od dnia 3 lutego 2017 r., tj. od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, 
pomniejszając podstawę jej wymiaru o kwotę 93 tysięcy 225,85 zł stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur 
w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS 
zastosował do przeliczenia emerytury za pracę w warunkach szczególnych tabelę średniego dalszego trwania 
życia z daty osiągnięcia przez pana S. M. ustawowego powszechnego wieku emerytalnego. 

Pan S. M. nie zgodził się ze wskazaną decyzją i wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego w Katowicach. 
Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił podnoszonych przez niego zarzutów dotyczących prze-
liczenia wysokości emerytury w oparciu o art. 26 ust. 6 u.e.r.F.U.S. i wyrokiem z dnia 22 marca 2018 r. oddalił 
odwołanie. Wobec powyższego pan S. M. złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, domagając się 
prawidłowego przeliczenia emerytury.

Pan S. M. pobiera emeryturę od sierpnia 2015 r. W jego ocenie po właściwym zastosowaniu art. 26 u.e.r.F.U.S. 
i przy przyjęciu tablic GUS z 2010 r. można się zgodzić z przewidywanym dalszym trwaniem życia na sierpień 
2015 r., jednakże w tym momencie do przeliczenia jest cały zgromadzony kapitał, w związku z czym dla prawi-
dłowego przeliczenia zasadne jest pomniejszenie kapitału o już pobrane kwoty emerytury przy jednoczesnym 
obniżeniu liczby miesięcy dalszego trwania jego życia o tyle miesięcy, o ile miesięcy pobranych emerytur po-
mniejszono podstawę obliczenia jego emerytury z wieku powszechnego. W apelacji pan S. M. wskazał również, 
iż ani organ rentowy, ani biegły w swojej opinii nie przedstawili, jak emerytura została wyliczona (nie podano 
tablicy, według której dokonano przeliczeń; podano tylko, że pomniejszono kapitał).

Niestety również Sąd Apelacyjny w Katowicach nie podzielił jego twierdzeń i zarzutów i wyrokiem z dnia 
3 lipca 2018 r. oddalił apelację. Pan S. M. czuje się głęboko pokrzywdzony przez wydane orzeczenia. Jego 
zdaniem u.e.r.F.U.S. mówi o wieku ustawowym, który w przypadku mężczyzn zatrudnionych w warunkach 
szczególnych wynosi 60 lat, a pomimo to ZUS i sądy powszechne przyjmują do przeliczenia emerytury za 
pracę w warunkach szczególnych tablice średniego dalszego trwania życia z daty osiągnięcia ustawowego po-
wszechnego wieku emerytalnego. Uważa on, iż takie działania stanowią złamanie zagwarantowanej w art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej.

W mojej ocenie stanowisko pana S. M. jest zasadne i dlatego proszę Państwa o interwencję w tej sprawie 
i wzruszenie na jego korzyść prawomocnie zakończonego postępowania, jak również o rozważenie możliwości 
wprowadzenia zmian w przepisach prawa niwelujących możliwość dowolnego – i zarazem błędnego – stosowania 
przepisów prawa na niekorzyść osób uprawnionych do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Okręgowego w Katowicach, 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się powtórnie pani K. S., zam (…), prowadząca catering w M. Jak 

twierdzi, posiada wyrok sądowy zasądzający jej należności od PRG za zrealizowanie bonów żywnościowych 
dla górników kopalni „M.”. Rozpoczęła egzekucję komorniczą, ale niestety nie była ona skuteczna. Dlatego 
złożyła wniosek do sądu o wyjawienie majątku PRG. W odpowiedzi PRG przedstawiło 5 faktur wystawionych 
na przedsiębiorstwo B. SA na ok. 5–6 milionów zł. B. początkowo potwierdził w piśmie do komornika, iż zalega 
dla PRG na kwotę ok. 3,8 miliona zł, jednak po jakimś czasie wycofał się z tego.

Panie Ministrze, w tej sprawie złożyłem oświadczenie na 64. posiedzeniu Senatu RP odbywającym się w dniach 
24–27 lipca 2018 r., prosząc o przeprowadzenie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku do-
chodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r. w B. SA (…) i udzielenie informacji o wynikach tej kontroli.

W uzasadnieniu podkreśliłem, że PRG SA w M. posiada należności przysługujące od B. SA na podstawie:
1) faktury nr 118/2014 z 6.10.2014 r. na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności 5.01.2015 r.;
2) faktury nr 127/2014 z 5.12.2014 r. na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatności 5.03.2015 r.;
3) faktury nr 3/2015 z 7.01.2015 r. na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatności 8.04.2015 r.;
4) faktury nr 7/2015 z 6.02.2015 r. na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatności 7.05.2015 r.;
5) faktury nr 8/2015 z 10.03.2015 r. na kwotę 543 660,00 zł, termin płatności 18.06.2015 r.
Jak wspominałem, początkowo w trakcie egzekucji w piśmie, którego adresatem był komornik sądowy K.  S. 

z M., z 8.01.2015 r. (sygn. akt Km 40783/14 B. SA) firma B. SA potwierdziła swoje zadłużenie wobec PRG SA 
na sumę 3 803 055 zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćdziesiąt pięć zł). Jednakże po kilku miesiącach 
firma B. SA zmieniła zdanie i odmówiła wypłaty. Odmowę uzasadniła tym, iż notą obciążeniową nr 6/2015 
obciążyła PRG SA na kwotę 5 288 772,45 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset 
siedemdziesiąt dwa zł czterdzieści pięć gr). Wskazała nawet, że PRG SA stało się teraz jej dłużnikiem na kwotę 
co najmniej kilku milionów złotych. Nie pokazała jednak tej noty.

Ta odmowa naraża Skarb Państwa na znaczną utratę dochodów, ponieważ bezzasadnie zaniża podstawę 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz pomniejsza podatek od towarów i usług o kilka lub kilkanaście 
milionów zł. Konieczne jest więc zweryfikowanie noty obciążeniowej nr 6/2015 celem ustalenia zasadności jej 
wystawienia i ustalenia jej rzetelności.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy i kiedy firma B. SA przyjęła i potwierdziła pisemnie oraz 
zaksięgowała i rozliczyła w zakresie podatku od towarów i usług (pomniejszyła podatek należny o podatek 
naliczony) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pomniejszyła podstawę opodatkowania o koszty 
uzyskania przychodów) wymienione wcześniej faktury PRG SA:

1) nr 118/2014 z 6.10.2014 r. na kwotę 294 677,50 zł, termin płatności 5.01.2015 r.;
2) nr 127/2014 z 5.12.2014 r. na kwotę 1 577 475,00 zł, termin płatności 5.03.2015 r.;
3) nr 3/2015 z 7.01.2015 r. na kwotę 1 930 903,20 zł, termin płatności 8.04.2015 r.;
4) nr 7/2015 z 6.02.2015 r. na kwotę 1 598 606,40 zł, termin płatności 7.05.2015 r.;
5) nr 8/2015 z 10.03.2015 r. na kwotę 543 660,00 zł, termin płatności 18.06.2015 r.
W tym celu niezbędne jest również zażądanie od B. SA korespondencji z komornikiem sądowym K. S. 

w M. (sygn. akt Km 40783/14), noty obciążeniowej nr 6/2015 oraz dokumentacji finansowo-księgowej za 2014, 
2015 i 2016 r., a następnie przesłuchanie członków zarządu na okoliczność rozliczeń z PRG SA w 2014, 2015 
i 2016 r., rzetelności ksiąg podatkowych i deklaracji, podstaw opodatkowania i prawidłowej wysokości podatku 
od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r.

Panie Ministrze, w odpowiedzi na moje powyższe oświadczenie otrzymałem pismo od pana wiceministra 
Pawła Cybulskiego, że ta sprawa zostanie przekazana do załatwienia do miejscowej Izby Administracji Skarbowej 
w Katowicach (DNK7.054.2.2018). Rozumiem, że nie jest możliwe przekazanie mi szczegółowych informacji 
dotyczących podjętych czynności. Panią K. S. interesuje jednak, czy w ogóle podjęto jakieś czynności, skoro 
jako poszkodowana nie została dotąd powiadomiona, że jej sprawa jest badana.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

W swoim oświadczeniu senatorskim chciałbym przypomnieć postać kardynała Stefana Wyszyńskiego w trzy-
dziestą ósmą rocznicę Jego śmierci, która przypada na dzień dzisiejszy, czyli 28 maja 2019 r.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. 
Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bpa 
Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa 
Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał doktorat 
na podstawie rozprawy „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. Rok później został profesorem prawa 
kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas powstania warszaw-
skiego był kapelanem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie 
zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a także 
redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji 
lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r. z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę 
przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). 2 lata później, po śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony do 
godności arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał 
kapelusz kardynalski. 14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła, zawarł porozumienie 
z władzami PRL. Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. 
przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim (do 12 października 1953 r.), Stoczku 
Warmińskim (do 6 października 1954 r.), Prudniku Śląskim (do 26 października 1955 r.) oraz Komańczy (do 
28 października 1956 r.). Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów potopu szwedzkiego. 
Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., 
w obecności blisko miliona pielgrzymów przybyłych na Jasną Górę. Po odzyskaniu wolności prymas w latach 
1957–1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody tysiąclecia chrztu Polski. 
Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r. aktem oddania narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na 
świecie. Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i biskupów 
niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych. Pozostawał aktywnym uczestnikiem 
obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski 
w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r. W uznaniu zasług 
Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja kard. Stefana 
Wyszyńskiego może nastąpić pod koniec 2019 r.

Jan Paweł II wspomina prymasa w swoim testamencie słowami: „Kiedy w dniu 16 października 1978 r. 
konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do mnie: 
«Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie». Wypowiedział je zaś Człowiek, 
który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego 
heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo 
przez Maryję» – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia”.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie w sprawie dokumentu episkopatu Polski „O ład społeczny dla wspólnego dobra”

Niedawno, bo 14 marca 2019 r., episkopat Polski wydał dokument zatytułowany „O ład społeczny dla wspól-
nego dobra”. List ten uważam za wart szczególnej uwagi.

Jestem przekonany, że wiele osób i środowisk oczekuje inspiracji i kompetentnych wskazówek ze strony 
gremium, które czerpie natchnienie z ewangelicznej mądrości. Pragnie, aby głos zabierany w sprawach spo-
łecznych przez liderów polskiego Kościoła był zdecydowany, czytelny, uzasadniony ewangelicznie i rozumowo, 
unikający serwowania gotowych rozwiązań i dostarczający narzędzi do osobistej refleksji nad rzeczywistością. 
Taki właśnie jest list „O ład społeczny dla wspólnego dobra”.

Cel listu jest czytelny i zawarty w tytule. Chodzi o wzbudzenie ewangelicznej refleksji nad obecnym stanem 
polskiego społeczeństwa i zainicjowanie „wysiłku na rzecz budowania autentycznych relacji międzyludzkich 
w uporządkowanej zgodzie”, a tym samym przechodzenie od stanu nieładu do ładu, który umożliwi społeczeń-
stwu efektywne i harmonijne współdziałanie na rzecz wspólnego dobra. Aby osiągnąć to zamierzenie, biskupi 
dokonują najpierw głębokiej analizy procesów zachodzących w polskim społeczeństwie.

„Ze smutkiem dostrzegamy istniejące w naszej ojczyźnie podziały i konflikty, jak też brak dostatecznego 
zaangażowania w budowanie wspólnoty, co nie pozwala w pełni doceniać obecnego w życiu społecznym 
dobra. Rywalizacja polityczna dawno przekroczyła granice demokratycznych polemik pomiędzy zwolenni-
kami różnych wizji rozwoju ojczyzny i dotyka najgłębszych fundamentów naszej narodowej wspólnoty oraz 
wpływa na jej postrzeganie w kontekście międzynarodowym. Postawy te – utrwalane i podsycane – rodzą 
atmosferę niezrozumienia, która od dłuższego już czasu dotyka i niepokoi wielu naszych rodaków, zarówno 
wierzących, jak i niewierzących, kładzie się głębokim cieniem nie tylko na sprawach publicznych, lecz także 
na codziennym życiu”.

Trudno nie zgodzić się z tą oceną sytuacji. Problemem nie jest spór o koncepcje rozwoju Polski, lecz realna 
nienawiść, którą darzą się niektórzy aktorzy polskiej sceny publicznej, nienawiść okazywana publicznie, pod-
sycana przez media i udzielająca się społeczeństwu do tego stopnia, że powoduje poważny kryzys różnorakich 
wymiarów życia narodu, takich jak kultura, komunikacja medialna, funkcjonowanie społeczności lokalnych, 
gospodarka, a nawet relacje sąsiedzkie czy rodzinne.

Biskupi dostrzegają, że nieład w dyskursie politycznym i trująca atmosfera przenikająca nasze relacje 
zaburzają prawidłową ocenę rzeczywistości, dramatycznie utrudniając dostrzeganie przejawów dobra. Bez 
wątpienia, jeśli wierzymy, że wszystko wokół zmierza ku zapaści, zaczynamy tracić motywację do budowania 
wspólnoty i wiarę w rozwój. Wytracamy zaangażowanie w „my” i skupiamy się na indywidualistycznym „ja”. 
W rezultacie gubimy tożsamość i nasze funkcjonowanie zamienia się w wegetację wewnątrz szczelnego kokonu 
prywatności nastawionej na przetrwanie i indywidualny sukces. Nie wolno nam do tego dopuścić i lekceważyć 
rozpadu więzi społecznych spowodowanego zaostrzającym się sporem politycznym i społecznym!

Dobre rozeznanie i nazwanie problemu stanowi podstawę do poszukiwania adekwatnych środków zarad-
czych. Biskupi wskazują na kierunki niezbędnych przemian, a także obszary życia społecznego, w których 
powinny się one dokonywać. Jako pierwsza do gruntownej renowacji przeznaczona jest filozofia, według której 
nierzadko toczy się u nas spór polityczny. Biskupi proponują, by nie polegała ona na „zmaganiu się z kimś”, 
ale na „zmaganiu się o coś”.

Koncentracja uwagi na wartościach, a nie na zwalczaniu przeciwnika, umożliwia dialog i porozumienie. 
Stwarza pole do argumentacji i dysputy, z której obie strony mogą wyjść ubogacone, a społeczeństwo będzie 
bliżej rozwiązania problemu. Zmiana mentalności i uleczenie polskiego sporu możliwe jest poprzez osobiste 
nawrócenie oraz „powrót do źródeł”, tj. do doświadczenia solidarności społecznej znajdującego się u korzeni 
tożsamości Polski pokomunistycznej. W tym kontekście sygnatariusze listu odwołują się do odnowy społecznej 
w początkach lat osiemdziesiątych i nauczania Jana Pawła II, który był protagonistą oraz mentorem tamtych 
chlubnych przemian.

Kolejne strategiczne zmiany postulowane przez biskupów dotyczą sfery języka, który potrzebuje oczysz-
czenia ze słów, zwrotów i narracji mających na celu dezawuowanie przeciwnika oraz niepohamowane 
wzajemne odzieranie się z godności i dobrego imienia. Zwracają uwagę na szczególną odpowiedzialność 
mediów tradycyjnych oraz użytkowników internetu, od których wymagana jest szczególna powściągliwość 
i samodyscyplina.
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Potrzeba również przywrócenia należytego znaczenia słowom, wśród których na pierwszym miejscu znajduje 
się „polityka”. Pojęcie to w swoim pierwotnym znaczeniu oznacza rozumną troskę obywateli o dobro wspólne, 
a nie walkę o partykularne interesy partii politycznych i powiązanych z nimi środowisk.

Jako instrumenty użyteczne w odbudowie polskiego ładu społecznego episkopat wskazuje 4 cnoty zwane 
kardynalnymi: roztropność (wiedza o właściwych celach postępowania i środkach do nich prowadzących), 
sprawiedliwość (dotrzymywanie umów, m. in. z wyborcami), umiarkowanie (zdolność do kontrolowania na-
miętności i samoograniczania dążeń – chroniąca przed pokusą totalizmu zarówno władzy, jak i opozycji) oraz 
męstwo (ponoszenie kosztów opowiadania się za dobrem w życiu publicznym). Uwypuklenie społecznego za-
stosowania dla tych tradycyjnych sprawności chrześcijańskich i odniesienie ich do polskich realiów jest bodajże 
najciekawszym i najbardziej praktycznym osiągnięciem omawianego listu.

Nauczanie o cnotach kardynalnych może stanowić użyteczny zasób intelektualny zarówno dla tych, którzy 
czynnie uprawiają politykę, jak i dla ich wyborców. Otrzymaliśmy narzędzie, które umożliwia ocenę danego 
polityka w aspekcie nie tylko merytorycznym (o co walczy, jaki jest jego program, do czego dąży), ale również 
formalnym (w jaki sposób uprawia politykę, jak zachowuje się jako człowiek na scenie publicznej). W ten sposób 
liderzy polskiego Kościoła wskazali obiektywne narzędzia ewaluacji życia politycznego, nie sugerując, kogo 
mogą one faworyzować, a kogo eliminować.

Uważam, że rzetelna wiedza i formacja etyczna jest naszemu społeczeństwu potrzebna. Wierzę, że lektura 
listu, może przyczynić się do tego, że staniemy się społecznie mądrzejsi.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Rafała Ślusarza, Bogusławę Orzechowską,  

Małgorzatę Kopiczko, Jarosława Rusieckiego,  
Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Roberta Gawła,  

Alicję Zając, Dorotę Czudowską, Zdzisława Pupę,  
Jana Marię Jackowskiego, Grzegorza Peczkisa,  

Kazimierza Wiatra, Grzegorza Biereckiego, Roberta Mamątowa 
Jerzego Czerwińskiego, Andrzeja Kamińskiego, Jana Hamerskiego, 

Rafała Ambrozika, Czesława Ryszkę, Artura Warzochę,  
Aleksandra Bobkę, Janinę Sagatowską, Konstantego Radziwiłła, 
Wiesława Dobkowskiego, Jana Żaryna, Michała Seweryńskiego, 

Zbigniewa Cichonia i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 25 maja 2019 r. JE zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej J. R. wziął udział w tzw. paradzie 

równości w Gdańsku. Fakt uczestnictwa oraz pełną aprobatę dla przesłania zabawy wyraził w kilku deklara-
cjach – wpisach w internetowych sieciach społecznościowych.

W trakcie marszu miały miejsce obrzydliwe drwiny z wiary katolickiej szeroko opisane w mediach. Wzywamy 
Pana Ministra do zaproszenia ambasadora Ambasady Brytyjskiej z żądaniem wyjaśnień, czy jego zastępca 
posiadał wiedzę o scenariuszu marszu i jaki jest jego stosunek do takich form obrażania wyznawców religii. 
Ponadto oczekujemy przeprosin ze strony ambasady i niezależnie ze strony JE J. R., który w przypadku odmowy 
winien zostać uznany za persona non grata.

Rafał Ślusarz 
Bogusława Orzechowska 
Małgorzata Kopiczko 
Jarosław Rusiecki 
Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk 
Robert Gaweł 
Alicja Zając 
Dorota Czudowska 
Zdzisław Pupa 
Jan Maria Jackowski 
Grzegorz Peczkis 
Kazimierz Wiatr 
Grzegorz Bierecki 
Robert Mamątow  

Jerzy Czerwiński 
Andrzej Kamiński 
Jan Hamerski 
Rafał Ambrozik 
Czesław Ryszka 
Artur Warzocha 
Aleksander Bobko 
Janina Sagatowska 
Konstanty Radziwiłł 
Wiesław Dobkowski 
Jan Żaryn 
Michał Seweryński 
Zbigniew Cichoń 
Waldemar Kraska
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