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Porządek obrad

81. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 czerwca 2019 r.

 1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej.

 2. Wybór Wicemarszałka Senatu.

 3. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych.

 4. Ustawa o zmianie ustawy ‒ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym.

 6. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 7. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

 8. Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

 9. Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 10. Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 11. Odwołanie sekretarza Senatu.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Urząd Regulacji Energetyki  ‒ prezes Maciej Bando

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ sekretarz stanu Marzena Machałek

Ministerstwo Energii  ‒ podsekretarz stanu Tadeusz Skobel

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Środowiska  ‒ minister Henryk Kowalczyk

Viktoras Pranckietis  ‒ przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej





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

Marszałek Stanisław Karczewski:

Otwieram osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-
natora Arkadiusza Grabowskiego i pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić 
będzie pan senator Arkadiusz Grabowski.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 22 marca 
2019 r. przewodniczący Rady Języka Polskiego prze-
kazał Senatowi sprawozdanie o stanie ochrony języka 
polskiego za lata 2016–2017. Zawarte jest ono w dru-
ku nr 1135. Skierowałem ten dokument do Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, a komisja w dniu 7 maja 
br. zapoznała się ze sprawozdaniem i poinformowała 
mnie o tym.

Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym drugim 
posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy 
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach 
administracji rządowej; do ustawy o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym; do ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych 
innych ustaw, oraz większość poprawek zgłoszonych 
przez Senat do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu sie-
demdziesiątego szóstego posiedzenia stwierdzam,  
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokoły siedemdziesiątego siód-
mego i siedemdziesiątego ósmego posiedzenia Senatu, 
zgodnie z regulaminem Senatu, są przygotowane do 
udostępnienia senatorom.

Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich 
zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym po-
siedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego  
do dziewiątego projektu porządku obrad, mimo że 
druki do tych punktów zostały dostarczone w ter-
minie 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 ósmego, to jest ustawy o zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw – i rozpatrzenie tego punktu jako punk-
tu czwartego.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: ustawa o oznakowaniu produk-
tów wytworzonych bez wykorzystania organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 
organizmów – i rozpatrzenie tego punktu jako punk-
tu ósmego porządku obrad, po punkcie dotyczącym 
ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji pro-
duktów rolno-spożywczych.

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

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

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

Proszę bardzo, pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

(senator J. Rulewski)

Pozwalam sobie po raz wtóry wnosić do Wysokiej 
Izby o uzupełnienie porządku posiedzenia Senatu 
o punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania po-
łączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w kwe-
stii zmian w kodeksach: rodzinnym i opiekuńczym, 
cywilnym i karnym. Jak wiadomo, ta inicjatywa 
wynikała z petycji złożonej przez wiele osób, pol-
skich obywateli, i już w zeszłym roku została po-
zytywnie rozpatrzona przez połączone komisje. 
Kwestia sytuacji rodzinnej, jakże bliska wszystkim 
nam, senatorom, szczególnie tym po prawej stronie, 
wymaga, aby stosując się do postanowień konwencji 
praw dziecka, zaleceń różnego rodzaju organów, 
od ONZ aż do Unii Europejskiej, ale też z uwagi 
na naszą troskę o wspólne wychowywanie dzieci, 
podjąć te działania, zwłaszcza w obliczu kończenia 
się kadencji Senatu. Kończąc, Panie Marszałku, chcę 
jednocześnie zaznaczyć, że jesteśmy zobowiązani 
do udzielenia odpowiedzi na petycję właściwie już 
po 3 miesiącach od jej złożenia. Dzisiaj upływa rok 
i nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych tarć 
i napięć, żeby tę inicjatywę rozstrzygnąć, o czym 
zresztą pan marszałek też jest informowany przez 
osoby, które do pana piszą wnioski, w dość dużej 
liczbie, z prośbą o rozpatrzenie. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie wiem, skąd pan senator wie, że piszą, ale to 

już zostawiam…
(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana senatora.
Kto jest za?
(Senator Jan Rulewski: Ale przepraszam bardzo…)
No, ale już został zgłoszony…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, nie-

zrozumiała jest pańska decyzja o głosowaniu nad 
wnioskiem, co do którego obywatele mają prawo 
konstytucyjne i…)

Ale… Ja panu odbieram już…
(Senator Jan Rulewski: …ustawowe, żeby otrzy-

mać odpowiedź. To jest wbrew prawu.)
Odbieram panu głos. Panie Senatorze, bardzo pro-

szę nie zabierać głosu wtedy, kiedy pan o to nie jest 
proszony. Tego wymaga kultura Senatu. Dziękuję 
bardzo.

Jest zgłoszony wniosek. Głosujemy. I to nie ja 
podejmuję decyzję, tylko Wysoka Izba podejmuje 
decyzję.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 
Rulewskiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów, 17 – za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę chętnych. Dziękuję.

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

Szanowni Państwo, informuję, że w przypad-
ku braku wniosków o charakterze legislacyjnym 
do punktu pierwszego – drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litew-
skiej – głosowanie nad tym punktem odbędzie się 
bezpośrednio po jego rozpatrzeniu. Jeśli zostaną 
zgłoszone wnioski legislacyjne, głosowanie zostanie 
przeprowadzone po przerwie w obradach i po przy-
gotowaniu sprawozdania komisji w tej sprawie.

Do głosowania nad wyborem wicemarszałka 
Senatu przystąpimy bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu, czyli punktu pierwszego dotyczącego 
uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litew-
skiej. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej.

Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę 
o wysłuchanie wystąpienia przewodniczącego Seimasu 
Republiki Litewskiej, pana Viktorasa Pranckietisa.

(Wystąpienie wyświetlane jest na tablicy)

Przewodniczący  
Seimasu Republiki Litewskiej  
Viktoras Pranckietis:
Szanowni Państwo!
Akt unii lubelskiej stanowi świadectwo wyjąt-

kowego porozumienia politycznego 2 państw osią-
gniętego drogą rokowań, argumentów i demokracji.

To porozumienie połączyło Królestwo Polskie 
i Wielkie Księstwo Litewskie w społeczeństwo opar-
te na bezpieczeństwie i demokracji. Zawarte w unii 
lubelskiej rozwiązania, oparte na multikulturalnej 
i wielonarodowej tradycji monarchii jagiellońskiej, 
były nowatorskie i zbudowały jedno z najbardziej 
potężnych państw na całym kontynencie. Unia lu-
belska dała Europie pierwszą pisaną konstytucję, 
Konstytucję 3 maja, więc czterysta pięćdziesiąta rocz-
nica unii lubelskiej, jako prekursora traktatów Unii 
Europejskiej, stanowi doskonałe świadectwo jedności 
łączącej nas we wspólnym państwie i zapewniającej 
dobrobyt i rozkwit dla wielu pokoleń.
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

(przewodniczący Seimasu V. Pranckietis)

Pozdrawiam państwa z okazji tego święta naszych 
dziejów oraz naszych obywateli. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesiony 

przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 1212.
Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt 

ten po uzgodnieniu z klubami został włączony do 
porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania.

Bardzo proszę upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców, pana senatora Aleksandra Szweda, 
o przedstawienie projektu uchwały.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
„Unia lubelska jest jednym z najjaśniejszych pro-

mieni w dziejach polskich, bo stwierdzała na nowo, 
że nie najazdami, nie zaborami, ale wzajemną przy-
jaźnią rozszerzało się i potężniało państwo polskie, 
łącząc równych z równymi i wolnych z wolnymi” 
– w ten sposób nasz znakomity uczony, prof. Feliks 
Koneczny, podkreślił doniosłość aktu zawartego 
1 lipca 1569 r. w Lublinie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt 
w imieniu grupy 18 senatorów, w trybie art. 84 ust. 1 
Regulaminu Senatu, zaprezentować Wysokiej Izbie 
uchwałę w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litew-
skiej. O tematyce czterysta pięćdziesiątej rocznicy 
ustanowienia unii lubelskiej dyskutowaliśmy już 
w ub. r. w Wysokiej Izbie przy okazji podejmowania 
uchwały o ustanowieniu roku bieżącego, roku 2019, 
Rokiem Unii Lubelskiej.

W uchwale przygotowanej przez senatora Jana 
Marię Jackowskiego, przedstawiając z jednej strony 
genezę, a z drugiej strony doniosłość zawarcia unii, 
zapisano: „1 lipca 1569 roku podczas obrad sejmu wal-
nego w Lublinie zostało zawarte porozumienie mię-
dzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, które zostało ratyfikowane 
przez króla Zygmunta II Augusta 4 lipca 1569 roku. 
W wyniku tego aktu prawa międzynarodowego do-
tychczasowa unia personalna między Królestwem 
Korony Polskiej a Wielkim Księstwem Litewskim 
– ukształtowana na fundamencie Unii w Krewie 
z 1385 roku oraz Unii w Horodle z 1413 roku – została 
przekształcona w unię realną. W jej wyniku zostało 
stworzone państwo federacyjne określane często mia-
nem Rzeczpospolitej Obojga Narodów”…

(Głosy z sali: Głośniej!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja nie wyłą-

czyłem mikrofonu.)
(Wesołość na sali)

„W jej wyniku zostało stworzone państwo fede-
racyjne określane często mianem Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów.

W czasie obrad sejmu walnego w 1569 roku 
król Zygmunt II August przeniósł dziedziczne pra-
wa Jagiellonów do tronu litewskiego na Koronę. 
W wyniku postanowień Unii Lubelskiej wspólny 
monarcha został jednocześnie królem Polski oraz 
wielkim księciem litewskim. Wspólne były rów-
nież herb, parlament, waluta, polityka zagraniczna 
i obronna, natomiast odrębne dla obu podmiotów 
pozostały urzędy i dostojeństwa, mające taki sam 
zakres kompetencji w obu krajach, jak również woj-
sko i sądownictwo.

Unia Lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mą-
drości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzą-
cych wspólnie potężne państwo federacyjne. Powstało 
mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wie-
lokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej, 
które – na tle realiów ówczesnej Europy – cechowała 
tolerancja i pokojowe współistnienie. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów stała się pomostem między zachod-
nią a wschodnią Europą. Unia Lubelska, ten pokojowy 
akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawanso-
wanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w du-
chu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, 
dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnie-
nia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem 
w historię nowożytnej Europy”.

O doniosłości tego wydarzenia pisał również 
prof. Władysław Konopczyński: „Nigdy w dzie-
jach odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu 
przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało się we-
dle życzenia setek tysięcy, z ujmą tylko dla garści 
uprzywilejowanych i dla ich pychy. Musiano odczuć 
i w oderwanym Połocku, i w Smoleńsku, i w sto-
licach wszystkich państw, że tu zaszła nie drobna 
zmiana administracyjna, ale akt wielkiej dziejowej 
doniosłości”.

W tym momencie pozwolę sobie przedstawić 
Wysokiej Izbie projekt niniejszej uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
stwierdzając, że 450 lat temu na sejmie walnym 

w Lublinie został podpisany akt unii Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Unia 
została przyjęta 28 czerwca, a podpisana 1 lipca 1569 
roku, ostatecznie ratyfikowana przez króla Zygmunta 
Augusta 4 lipca 1569 roku;

podkreślając, że unia polsko-litewska była jed-
nym z najważniejszych wydarzeń stulecia w całej 
Europie. Aktem powołany został związek pomię-
dzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem 
Litewskim, umożliwiając tym samym narodziny 
wyjątkowego w Europie systemu państwowości;
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej (cd.)

(senator A. Szwed) Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego przed-
stawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, pra-
gnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych, nie 
słyszę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Jest zapisany pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To bardzo dobra inicjatywa, abyśmy wspólnie 

w naszych parlamentach, a więc zarówno w litewskim 
Seimasie, jak i w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęli 
jednobrzmiący tekst. To jest bardzo dobra inicjatywa.

Ja tylko przypomnę, o czym wspominał pan se-
nator Szwed, że myśmy w grudniu ustanowili rok 
2019 Rokiem Unii Lubelskiej, ponieważ mija równo 
450 lat od tego wydarzenia. Przypomnę również, że 
30 czerwca, a więc w najbliższą niedzielę, w Lublinie 
odbędą się ważne uroczystości, ponieważ będzie do-
kładna rocznica tych wydarzeń sprzed 450 lat. I oczy-
wiście zachęcam do udziału wszystkich senatorów 
‒ dostaliśmy zaproszenia ‒ każdego z nich, kto może 
w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyć.

Ale nie byłoby unii lubelskiej, gdyby nie kilka 
wcześniejszych, istotnych z punktu widzenia historii 
prawa i historii doktryn politycznych, aktów trakta-
towych. Otóż unia lubelska była przypieczętowaniem 
wydarzeń z Krewy, z 1385 r. To była forma umowy 
małżeńskiej między królową Jadwigą a księciem li-
tewskim Władysławem Jagiełłą. Później, w roku 1413, 
słynna unia horodelska, która w europejskiej myśli 
traktatowej jest bardzo wysoko stawiana, jako wzór 
budowania, mówiąc językiem współczesnym, we 
wzajemnym poszanowaniu podmiotowości układa-
jących się podmiotów politycznych, państw. I ta umo-
wa horodelska była podstawą do budowania zrębów 
wspólnego, polsko-litewskiego państwa polskiego, zaś 
unia lubelska była niejako aktem stawiającym kropkę 
nad „i” tego trwałego sojuszu polsko-litewskiego. 
I była oczywiście związana z ówczesnymi realiami 
polityki dynastycznej ‒ w sytuacji bezpotomności 
króla Stanisława Augusta miała zabezpieczyć na 
przyszłość właśnie związek obu naszych narodów.

To, że było to doniosłe wydarzenie nie tylko dla 
Litwy, ale i dla całej Europy, to jest wiadome. Wpisało 
się to na trwałe w historię nowożytnej Europy. Unia 
lubelska miała istotne znaczenie dla historii poli-
tycznej, dla historii kultury i cywilizacji europej-

uznając, że unia lubelska przetrwała ponad 200 lat, 
a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech za-
borców. Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko 
praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też 
nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo doj-
rzałości politycznej elit politycznych obu państw. 
Na sejmie w Lublinie powołano do życia wspólno-
tę wielonarodową i wieloreligijną, zbudowaną na 
wartościach republikańskich, na idei tolerancji, po-
litycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem 
pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji 
i prawdziwym Antemurale Christianitatis;

wyraża nadzieję, że tradycje kształtowania tożsa-
mości politycznej i kultury parlamentarnej obywate-
li dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajmą 
należne miejsce w historii parlamentaryzmu Litwy 
i Polski.

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

Informuję równocześnie, że projekt uchwały został 
uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senac-
kimi zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu. 
Uchwała w takim kształcie podjęta została już przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki 
Litewskiej. W związku z tym wnoszę do Wysokiej 
Izby o przyjęcie projektu uchwały w sprawie 450. 
rocznicy unii polsko-litewskiej, zawartego w druku 
nr 1212. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać…
(Głos z sali: Nie słyszymy…)
(Głos z sali: Głośniej!)
Co się stało? Obecnie senatorowie mogą zgła-

szać…
(Senator Jarosław Obremski: Coś nie tak z aku-

styką…)
Obecnie senatorowie… No, nie słychać. Obecnie 

senatorowie mogą zgłaszać…
(Głos z sali: Może przerwę techniczną pan mar-

szałek ogłosi?)
(Głos z sali: Ale już słychać.)
(Głos z sali: Tak, słychać.)
Słychać? Ale nie wiem, czy się nagrywa, a musi 

się nagrywać. Musimy to sprawdzić.
W takim razie ogłaszam przerwę do godziny 9.25. 

Przerwa techniczna do 9.25.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 18  
do godziny 9 minut 25)
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(senator J.M. Jackowski) Względna, bo oczywiście część litewskich rodów 
możnowładczych uznawała wpisanie się w doktrynę 
ustrojową Korony Królestwa Polskiego za rezygnację 
z pewnego rodzaju niedemokratycznego przywile-
ju, który ich w jakiejś mierze wynosił ponad resztę 
szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Koroniarze 
zdołali jednak poskromić ambicje rodów litewskich 
i dzięki temu Wielkie Księstwo Litewskie weszło na 
drogę względnie dobrowolnego przyjmowania syste-
mu demokracji, opartego na bardzo ważnej wartości, 
która to wartość, jak się okazało, przez 250 lat, a także 
dzisiaj – ile trzeba było przeżyć, żeby to stało się 
faktem? – miała największe znaczenie. Tą wartością 
jest wolność, wolność jako ewidentnie najważniejszy 
znak rozpoznawczy ustroju I Rzeczypospolitej.

Warto powiedzieć, że również ci, którzy zostali 
inkorporowani… Poprzedziło to akt unii lubelskiej. 
Ziemia kijowska weszła w skład Korony Królestwa 
Polskiego, została oderwana od Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. I warto zauważyć, że ziemia kijowska 
także utrzymała autonomiczne, bardzo daleko idące 
przywileje dla znajdujących się tam rodów ruskich, 
które dobrowolnie weszły na drogę inkorporacji do 
Korony Królestwa Polskiego, a nie na drogę federacji 
jak pozostała część Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Warto przypomnieć, że także pozostałe ziemie, 
np. Prusy Królewskie, pozostały w dużej mierze 
w wyrazistej inności swojego autentycznego rozwo-
ju, podobnie jak Inflanty. Podobnie, proszę państwa, 
było w przypadku bardzo długo trwającej, nie chcę 
powiedzieć, że wzajemnej niezależności, ale opar-
tej na wolności różnorodności między Wielkopolską 
a Małopolską wewnątrz Korony Królestwa Polskiego. 
Wolność była rozumiana jako prawo do różnorodne-
go, choć w jednym kierunku idącego rozwoju relacji 
między ziemiami przyszłej, jednej, zinkorporowanej 
Rzeczypospolitej.

I tu jest drugi aspekt, bardzo ważny. Unia lubel-
ska jest etapem, proszę państwa. My tę rocznicę ob-
chodzimy. I słusznie. Ale proszę pamiętać, że to jest 
etap. Ja zabieram głos w dużej mierze dlatego, że 
był tu bardzo mądry, bardzo piękny głos przedsta-
wiciela państwa litewskiego. Nie w naszej uchwale, 
ale tam właśnie padły słowa, że zwieńczeniem unii 
lubelskiej jest Konstytucja 3 maja, czyli konstytucja, 
która zrywa z unią lubelską i tworzy państwo już nie 
federacyjne, tylko państwo zjednoczone. I znowu ta 
idea oparta jest na wolności. To nie w 1570 r. powstała 
Konstytucja 3 maja, tylko po wielu, wielu, wielu dzie-
sięcioleciach i stuleciach, kiedy obydwa organizmy 
i ludzie tam mieszkający zdali sobie sprawę, że istnie-
je większa wartość w jedności niż w utrzymywaniu 
tejże różnorodności. Na tym polega idea wolności, 
bardzo pięknie przez Polaków wprowadzona na teren 
Europy Środkowej. Warto od tych naszych przodków 
szlacheckich się tej wolności uczyć i ją rozumieć. 

skiej w czasach nowożytnych. Co ciekawe, w wyniku 
unii powstało państwo wielonarodowe, wieloetniczne, 
wieloreligijne, wielokulturowe, będące swoistym fe-
nomenem na tle ówczesnej Europy, która na przełomie 
XVI i XVII w. była pogrążona w wojnach religijnych, 
związanych chociażby z Reformacją. Polska droga 
przez ten etap historii Europy była, można powie-
dzieć, wyjątkowa, zwłaszcza w tym sensie, że u nas 
konfliktów na tle różnic religijnych, etnicznych czy 
kulturowych w zasadzie nie było. Mówię „w zasa-
dzie”, bo w realiach ówczesnej Europy Polska była, 
można powiedzieć, krajem tolerancji i dyskusji. 
Przedstawiciele innych religii zasiadali m.in. wśród 
naszych poprzedników, czyli w Senacie ówczesnej 
Rzeczypospolitej, jak również w ławach poselskich.

Warto również zwrócić uwagę na znaczenie 
unii lubelskiej, która odegrała niewątpliwie istotną 
rolę w historii takich krajów ościennych jak Litwa, 
Białoruś, Ukraina, a także Rosja, chociażby w tym 
sensie, że była pochodną sytuacji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i wojny rosyjsko-litewskiej toczonej 
w tamtym czasie oraz zagrożenia, jakie stanowiła 
polityka Iwana IV Groźnego, który zbierał ziemie 
ruskie i po prostu prowadził intensywne działania wo-
jenne przeciwko Litwie. Polska oczywiście wspierała 
Litwę w tej wojnie. Tak więc widzimy, że doniosłość 
tego aktu była niezwykła. Bardzo dobrze, że nie tylko 
mamy Rok Unii Lubelskiej, ale również uchwałą oko-
licznościową, odwołującą się bezpośrednio do samego 
wydarzenia, Senat Rzeczypospolitej Polskiej uczci 
ważną rocznicę i da świadectwo temu, jak ważne jest 
umiejętne odczytywanie historii we współczesności. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsza uchwała to jest rzeczywiście bardzo 

dobra inicjatywa, która podkreśla doniosły fakt 
w naszych dziejach – fakt podpisania w 1569 r. unii 
lubelskiej. Oczywiście z punktu widzenia historyka 
mógłbym tutaj godzinami rozważać różne kwestie 
związane z unią, ale proszę się nie niepokoić, bo nie 
jest to miejsce na wykłady. Chciałbym jednak za-
proponować, żebyśmy zastanowili się nad kilkoma 
kwestiami, które są dziś dla nas ważne, a wypływają 
z historii tamtego czasu.

Pierwsza kwestia – oczywiście względna, żeby 
była jasność – to wyjątkowa dobrowolność układu. 
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(senator J. Żaryn) daje się – a właściwie jestem pewien co do tego – że 
unia lubelska jest jednym z takich zasadniczych ka-
mieni milowych w historii Polski, porównywalnym 
z tym, czym było przyjęcie chrześcijaństwa w 966 r., 
odzyskanie niepodległości w 1918 r. czy wreszcie 
ponowne odzyskanie suwerenności po roku 1989. To 
są rzeczywiście takie punkty zwrotne, według któ-
rych w zasadzie można nastawiać zegarki na godzinę 
zero i liczyć nowe epoki w dziejach naszego narodu. 
I dobrze się dzieje, że pamiętamy o nich, dobrze się 
dzieje, że składamy hołd tym wszystkim, którzy byli 
ojcami założycielami w kontekście tych wydarzeń, 
także w kontekście unii lubelskiej.

Oczywiście pamiętamy o tym, że proces zbliżania 
się żywiołu polskiego i żywiołu litewsko-ukraińskiego 
rozpoczął się znacznie wcześniej, bo rozpoczął się pod-
czas wzmiankowanej już tutaj unii w Krewie, a później 
była unia horodelska. Łączenie tych żywiołów było 
procesem naturalnym, ale moment podpisania aktu unii 
lubelskiej to jednak moment przełomowy. To jednak 
taki moment, kiedy stworzyła się oto Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, która była pewnym modelem pań-
stwowym w owym czasie nie tylko ze względu na 
demokrację szlachecką, która wówczas dominowała 
w ustroju państwowym, ale również ze względu na to, 
że była państwem otwartym, opartym na zasadach to-
lerancji, bo przecież inaczej być nie może w momencie, 
kiedy muszą współistnieć różne żywioły narodowe, 
religijne i społeczne. I takim modelem Rzeczpospolita 
Obojga Narodów pozostaje chyba do dzisiaj.

Bardzo cieszy wystąpienie, którego wysłuchali-
śmy, przewodniczącego litewskiego Seimasu. Bardzo 
cieszy to, że mimo licznych głosów krytyki history-
ków litewskich w stosunku do unii lubelskiej dzisiaj 
politycy litewscy, ustami swojego przewodniczącego, 
zajmują takie właśnie stanowisko. 

A zatem wspólne obchody rocznicy 1569 r. niech 
będą też punktem wyjścia do załatwienia po stro-
nie litewskiej tych spraw, które w dalszym ciągu 
pozostają niezałatwione, a na których załatwienie 
wciąż czekamy. Mam tutaj na myśli kwestię pisowni 
nazwisk polskich, mam na myśli kwestię nauczania 
w języku polskim, mam na myśli wreszcie kwestię 
pisowni nazw miejsc i ulic w miejscowościach, które 
zamieszkane są w większości przez Polaków.

Niemniej jednak jest to ważny moment, bo oto oba 
parlamenty, parlament litewski i parlament polski, 
przyjmują jednobrzmiący tekst uchwały upamięt-
niającej takie wielkie historyczne wydarzenie, jakim 
jest podpisanie aktu unii lubelskiej. Dziękuję, Panie 
Marszałku. (Oklaski)

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

Trzeba niewątpliwie przyznać, że oparta ona była 
na niesamowitej cierpliwości, czego nam, współcze-
snym, dzisiaj szalenie brakuje.

No i ostatnia kwestia, a mianowicie to, kiedy się 
ta unia – rozwijająca się od Krewy, przez Lublin, 
do Konstytucji 3 maja – skończyła. Dzisiaj przecież 
wiemy, że państwo litewskie i polskie, i białoruskie, 
i ukraińskie mają zupełnie inną historię – dużo w niej 
odrębności, a nie tylko tej łączności z tamtymi dzieja-
mi. Otóż, jak państwo wiedzą, po raz ostatni wyarty-
kułowano… I znowu zrobiliśmy to my, koroniarze, ale 
także zostało to zrozumiane na terenie niegdysiejsze-
go Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po raz ostatni, 
w sposób piękny i jednoznaczny, została ta jedność, 
ta droga jedności, przypomniana w okresie powstania 
styczniowego. To jest ten moment, w którym Rząd 
Narodowy tworzy znak narodowego wspólnego ist-
nienia: Orzeł, Pogoń i Michał Archanioł. Jak się oka-
zało, ten znak przyszłego zjednoczonego państwa 
już się oddalał od przemian społeczno-narodowych 
i gospodarczych, które w XIX wieku spowodowa-
ły, że te narody poszły innymi drogami. Ale jeszcze 
wówczas świadomość polskich elit była taka, że po-
wstanie styczniowe odwoływało się do tego dziedzic-
twa, które wiąże się z dobrowolnym przyjmowaniem 
– cierpliwie, powoli, w demokracji, w wolności, w ra-
mach docierania stanowisk – jednorodnego państwa 
opartego na takiej ważnej wartości, jaką jest wolność, 
która okazuje się atrakcyjniejsza niż cokolwiek inne-
go, co by rozbijało tę drogę ku jedności.

A dlaczego to warto dziś podkreślać? Bo my 
dzisiaj jakże często odwołujemy się do powstania 
styczniowego jako dziedzictwa, z którego wyrastamy, 
które poprzez I wojnę światową, poprzez odzyskanie 
niepodległości, poprzez kolejne pokolenia, ustanowiło 
nas takimi, jakimi jesteśmy. A więc warto przedłu-
żyć ten nasz ciąg świadomościowy, sięgnąć do unii 
lubelskiej i zorientować się, ile w nas jest tamtego 
dziedzictwa – oby było jak najwięcej. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
A teraz zabierze głos pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Historia jest jednym wielkim procesem i składa się 

ze zjawisk, którym bardzo trudno przypisać początek 
i koniec, bo one mają charakter ciągły. Ale jest też za-
wsze naszym oczekiwaniem, że będą w tym procesie 
wyróżnione takie momenty, które stanowią punkty 
zwrotne, takie swoiste kamienie milowe na drodze 
rozwoju naszego kraju i naszego społeczeństwa, i wy-



11

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Wybór Wicemarszałka Senatu. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz  

niektórych innych ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach...

(marszałek S. Karczewski) wodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, członek Komisji Ustawodawczej, czło-
nek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czło-
nek zespołów parlamentarnych i senackich, w tym 
m.in. Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei 
Roberta Schumana oraz Parlamentarnego Zespołu 
ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży, Kraków 
2016. Żonaty, ma troje dzieci.

Szanowni Państwo, przez te 3 lata, kiedy jesteśmy 
razem w Senacie, pan senator Marek Pęk z pewnością 
dał się poznać jako pracowity i sumienny oraz kole-
żeński senator, dlatego bardzo proszę o głosowanie 
na naszego kandydata. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie wyboru senatora Marka Pęka na 
wicemarszałka Senatu.

Senat wybiera wicemarszałka Senatu, podejmując 
uchwałę bezwzględną większością głosów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów. Wymagana bezwzględna 

większość głosów wynosi 37. 58 senatorów głosowa-
ło za, żaden senator nie był przeciw, 14 senatorów 
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie wyboru Wicemarszałka 
Senatu i wybrał senatora Marka Pęka na wicemar-
szałka Senatu. (Oklaski)

Bardzo proszę pana wicemarszałka o podejście do 
stołu prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu mar-
szałkowi uchwałę Senatu w tej sprawie.

(Marszałek wręcza uchwałę wicemarszałkowi) 
(Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw, ustawy o efektywności energetycznej oraz usta-
wy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1203, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 1203 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Dobkow- 
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 

Ministrze!
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
Kto z państwa, pań senator i panów senatorów, 

jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał? 
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, wszyscy – za. 

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

podjął uchwałę w sprawie 450. rocznicy unii polsko-
-litewskiej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu.

Wysoka Izbo, informuję, że na stanowisko wi-
cemarszałka Senatu została zgłoszona kandydatura 
senatora Marka Pęka. Wniosek w tej sprawie znajduje 
się w druku nr 1210.

Bardzo proszę senatora Marka Martynowskiego 
o przedstawienie kandydatury senatora Marka Pęka.

Senator Marek Martynowski:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam 

zaszczyt przedstawić naszego kandydata na wice-
marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a tym 
kandydatem jest pan senator Marek Pęk.

Urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. Całe 
życie mieszka w Krakowie i jest z nim związa-
ny. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, a w 2006 r. studia podyplomowe 
w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej 
uczelni. Był aktywnym członkiem i zawodnikiem 
AZS UJ, sekcji koszykówki. Po studiach pracował 
w zawodzie prawnika. Od 2004 r. do 2009 r. pełnił 
funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu 
Europejskiego. W okresie 2010–2014 prowadził firmę 
Doradztwo Prawne Marek Pęk, a od 2009 r. do 2015 r. 
współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną 
przez jego żonę w Krakowie.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, członek 
Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, przewodni-
czący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości 
w Krakowie oraz koordynator wyborczy w okręgu 
krakowskim w wyborach samorządowych w 2018 r. 
W wyborach parlamentarnych w 2015 r. został 
wybrany na senatora w okręgu wyborczym nr 31 
obejmującym powiaty: krakowski, miechowski, ol-
kuski. Sekretarz Senatu IX kadencji, zastępca prze-
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) tycznej. Jest to o tyle ważne, że część z nich nawet 
nie została wydana przez Urząd Regulacji Energetyki. 
A więc podmioty, którym się one należą, nie miały 
możliwości sprzedaży tych świadectw na giełdzie.

Niektórzy energetycy wskazują, chyba słusznie, 
że pierwszym paliwem, które powinno być wyko-
rzystywane w miksie energetycznym, jest właśnie 
efektywność energetyczna. A więc ustawa pozwala 
na to, aby podmioty, które w tę efektywność zainwe-
stowały, nie pozostawały z tak dużym problemem. Bo 
w przyszłości mogłyby nie podjąć kolejnej decyzji 
w tym zakresie. A zależy nam wszystkim, żeby wła-
śnie były podejmowane takie decyzje, żeby po prostu 
ograniczyć produkcję prądu z paliw kopalnych.

W art. 3 zmieniana jest ustawa o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych. Zmiana ma umożliwiać ubie-
ganie się o wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych 
oraz pojazdów wykorzystujących wodór przez osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Art. 4 oraz art. 5 są przepisami technicznymi do-
tyczącymi funduszu wypłaty i różnicy cen.

Art. 6 wprowadza obowiązek wydania przez mini-
stra energii rozporządzenia do ustawy o cenach prądu 
w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, dzię-
ki czemu ruszy cały proces, cała procedura wypłat 
z funduszu dla przedsiębiorstw energetycznych oraz 
zostaną zmienione umowy z odbiorcami końcowymi, 
które do tej pory nie zostały jeszcze zmienione.

Przepisy ustawy przewidują jej wejście w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście 
ustawy w życie w dniu następującym po dniu ogło-
szenia ma swoje uzasadnienie ze względu na podział 
roku 2019, wprowadzenie 2 mechanizmów stabili-
zacji cen energii elektrycznej dla odbiorców końco-
wych. Wyjątkiem jest art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej 
w art. 2, który stosuje się od dnia 30 czerwca 2019 r. 
Ten termin wynika z konieczności zachowania waż-
ności świadectw efektywności energetycznej.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Na wczoraj-
szym posiedzeniu komisji odbyła się burzliwa dys-
kusja z udziałem pana wiceministra i jego ekspertów, 
jak również prezesa Towarzystwa Obrotu Energią, 
pana prezesa Marka Kulesy. Komisja rozpatrzyła 12 
propozycji poprawek przygotowanych przez Biuro 
Legislacyjne. Ponadto pan prezes Marek Kulesa 
przedstawił 9 propozycji zmian do tej nowelizacji 
ustawy. Wszystkie te propozycje zostały omówione, 
szczegółowo wyjaśnione. Problemem, który najbar-
dziej rzucił mi się w oczy, jest to, że legislatorzy, 
zarówno sejmowi, jak i senaccy, mówili, że ta ustawa 
powinna być notyfikowana przez Komisję Europejską. 
Jednak pan minister i jego eksperci wyjaśnili, że nie 
ma potrzeby, żeby była notyfikowana, że wszyst-
ko jest uzgadniane z Komisją, z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, i to nie wymaga notyfikacji. 
Inne propozycje dotyczyły po prostu poprawności 

na którym rozpatrywano ustawę – zawarta jest ona 
w druku nr 1203 – zmieniającą ustawę z dnia 28 grud-
nia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw, ustawy o efektywności 
energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych. Ustawa ta została uchwalona przez 
Sejm w dniu 13 czerwca 2019 r.

Przede wszystkim chciałbym wskazać, że zmiany 
objęte ustawą mają charakter wysoce prospołeczny. 
Pierwsza z nich pozwala na kontynuację w drugiej po-
łowie 2019 r. ochrony odbiorców energii elektrycznej 
w Polsce przed wzrostami cen energii. Druga z nich 
to wyciągnięcie pomocnej dłoni do podmiotów, które 
zainwestowały w efektywność energetyczną, licząc 
na wsparcie państwa, lecz z różnych przyczyn tego 
wsparcia jeszcze nie otrzymały. A trzecia zmiana 
umożliwi ubieganie się o wsparcie na zakup samocho-
dów elektrycznych przez osoby fizyczne, czyli tzw. 
zwykłych obywateli. Bo do tej pory tylko samorządy 
miały takie możliwości. Teraz będą je miały również 
osoby fizyczne.

A teraz chciałbym przejść do szczegółowego 
omówienia przepisów ustawy. W art. 1 jest zawarta 
zmiana ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym, czyli tzw. ustawy 
o cenach prądu. Nowelizacja koryguje funkcjonu-
jący mechanizm stabilizacji cen energii elektrycz-
nej i wyjaśnia wątpliwości co do zgodności ustawy 
z prawem europejskim. W efekcie ustawa wprowadza 
zróżnicowanie mechanizmu na pierwsze i drugie pół-
rocze 2019 r. W pierwszym półroczu 2019 r. ceny dla 
wszystkich odbiorców końcowych energii elektrycz-
nej będą nie wyższe niż w roku 2018, a w drugim 
półroczu 2019 r. aż 98% odbiorców końcowych, tj. 
ponad 17 milionów odbiorców, nie odczuje wzrostu 
cen energii elektrycznej. Tymi odbiorcami będą m.in. 
gospodarstwa domowe, których jest ok. 15 milionów, 
mikroprzedsiębiorcy, których jest ok. 2 milionów, 
małe przedsiębiorstwa, których jest ok. 57 tysięcy, 
szpitale i jednostki sektora finansów publicznych, 
w tym samorządy. Z kolei średni i duzi przedsiębiorcy 
zostaną w drugim półroczu objęci, tak jak pozostali 
odbiorcy, redukcją opłaty przejściowej o 95% oraz 
obniżką podatku akcyzowego.

Dodatkowo przepisy ustawy wprowadzają moż-
liwość ubiegania się przez średnie i duże przedsię-
biorstwa o dofinansowanie naliczane w stosunku do 
zużytej w drugim półroczu 2019 r. energii elektrycz-
nej w ramach mechanizmu pomocy de minimis. Ta 
pomoc jest ograniczona, będzie wynosiła do 20 ty-
sięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych.

W art. 2 zawarta jest zmiana ustawy o efektyw-
ności energetycznej. Zmiana polega na wydłużeniu 
terminu ważności świadectw efektywności energe-
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie konkretne pytanie. 

Powiedzmy, że są np. duże zakłady chemiczne, które, 
jak wiadomo, zużywają sporo energii. 

Jak rozumiem, w świetle ustawy będą mogły się 
ubiegać o rekompensatę do wysokości 200 tysięcy 
euro w skali 3 lat, tak? Czy dobrze to rozumiem? 
Proszę wyjaśnić ten mechanizm. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę o odpowiedzi. 3 py- 

tania, 3 odpowiedzi.

Senator Wiesław Dobkowski:
Tak jest.
Pan senator Florek pytał o pomoc publiczną. Pan 

wiceminister jeszcze na koniec przedstawił zasady 
pomocy publicznej i powiedział, że są wymagane… 
Po prostu notyfikacja jest wymagana wtedy, kiedy 
są spełnione pewne warunki techniczne. I wymienił, 
jakie warunki techniczne powinny być spełnione, 
żeby ustawa oznaczała w ogóle konieczność notyfi-
kacji Unii Europejskiej. I uzasadnił, że ta ustawa po 
prostu nie zawiera takich warunków technicznych, 
które wymagają notyfikacji. Myślę, że te szczegółowe 
sprawy to może lepiej by wyjaśnił pan minister. Była 
dyskusja na ten temat, ponieważ ten temat podnosi-
li legislatorzy zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. 
Mówili, że ustawa jednak wymaga notyfikacji, a mi-
nisterstwo twierdziło, że nie wymaga. Może po prostu 
bym poprosił, żeby bardziej szczegółowe wyjaśnienia 
przedstawił tutaj pan minister. Ja przedstawiam tylko 
to, co było na posiedzeniu komisji.

Druga sprawa… Jeszcze pan senator Florek. Tam 
był jeszcze jakiś inny temat?

(Senator Piotr Florek: Skąd pieniądze na rekom-
pensaty?)

A, skąd pieniądze. No, pieniądze będą wypłacane 
z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. A skąd pienią-
dze? Ten temat nie był poruszany. To na pewno bę-
dzie wypłacane z budżetu, ale… To już pan minister 
wyjaśni, skąd są przewidziane tak duże pieniądze na 
pomoc dla ludzi, żeby utrzymać ceny energii.

Teraz pytanie pana senatora Augustyna o roz-
porządzenie. Tak, faktycznie, tego rozporządzenia 
jeszcze nie ma, ale, jak już wspomniałem, jest tutaj 
napisane, że rozporządzenie ma być przedstawione 
bodajże w ciągu 21 dni. Temat rozporządzenia był 
szeroko konsultowany z innymi podmiotami na po-
siedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządu, to jest 
sprawa dość trudna. W każdym razie ta ustawa jest 
jakoś, że tak powiem, dostosowana do przyszłego 

legislacyjnej. Były też inne tematy, które zostały 
szczegółowo omówione. 

Po burzliwej dyskusji padł wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. I taki wniosek został przegło-
sowany – 2 senatorów wstrzymało się od głosu, reszta 
była za przyjęciem tego wniosku.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w imieniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Bardzo proszę, pan…
Kto?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-

nator Florek.)
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To są duże pieniądze, więc mam pytanie, skąd 

będą pieniądze na wypłacenie rekompensat. 
I czy mógłby pan rozwinąć ewentualnie temat 

tego, co z pomocą publiczną w rozumieniu przepisów 
unijnych. Bo pan przed chwilą mówił, że pan minister 
twierdzi… Ale chciałbym wiedzieć, czy dyskuto-
waliście o tym, jak wyglądała ta dyskusja odnośnie 
do pomocy publicznej, i to w rozumieniu przepisów 
unijnych. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn zadaje pytanie. Bardzo 

proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Na posiedzeniu komisji mówiliśmy też o rozpo-

rządzeniu, które dopiero uruchomi proces zwrotu 
dla tych, którzy zapłacili więcej niż to, co wynikało 
z obniżki akcyzy. 

Dlaczego to rozporządzenie, mimo upływu pół-
rocza, wciąż jeszcze się nie ukazało?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
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(senator W. Dobkowski) Co będzie w roku następnym? Bo ustawa dotyczy 
tylko roku 2019. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie. To było ostatnie py-

tanie.
Panie Senatorze, bardzo proszę, ostatnia odpo-

wiedź.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że ministerstwo i rząd już myślą nad 

tym, żeby rekompensować również to i żeby cena 
energii nie była zbyt wysoka, ale ten temat nie był 
poruszany na posiedzeniu komisji. Niemniej jednak 
to jest duży wysiłek państwa, duży wysiłek rządu, 
żeby po prostu utrzymać te ceny energii, żeby zanie-
dbania, które miały miejsce wcześniej, przez wiele 
lat… żeby po prostu społeczeństwo i przedsiębiorcy 
nie byli teraz tym obciążeni. Ale o tym, jakie będą 
mechanizmy w przyszłym roku, jeszcze w tej chwili 
nie było mowy. To na pewno wymaga też uzgodnień 
z Unią Europejską, jak również z przedsiębiorcami, 
z różnymi podmiotami.

Jeżeli chodzi o to, czy są prowadzone prace w tej 
kwestii, to prosiłbym, żeby pan minister odpowie-
dział. Bo ten temat tak szczegółowo nie był oma-
wiany. Tzn. są duże problemy, jeżeli chodzi w ogóle 
o utrzymanie… o to, żeby wszystko przygotować na 
bieżący rok. I skupiliśmy się głównie na tym, żeby do 
końca roku w ogóle ten temat załatwić. A jeżeli cho-
dzi o przyszły rok, to jest to już sprawa, powiedzmy, 
następnej ewentualnej dostawy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję zatem, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
Witam na posiedzeniu pana ministra Tadeusza 

Skobla i pana prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Macieja Bandę.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Padło kilka pytań, do których chciałbym się bez-

pośrednio odnieść. One były przedmiotem wczoraj-
szej dyskusji na posiedzeniu komisji. Myślę, że jest 
jedno szczególne pytanie, a mianowicie o kwestie 

rozporządzenia, projekt rozporządzenia już jest, ma 
być jeszcze omówiony, przedstawiony na forum róż-
nych podmiotów. Był jeszcze poruszany taki temat, 
czy rozporządzenie nie powinno być załącznikiem 
do ustawy, bo być może ustawa wymagałaby jeszcze 
jakiejś korekty i żeby nie było tak, że rozporządzenie 
wychodzi poza zakres ustawy. Ustawa jest, że tak po-
wiem, wyższym aktem prawnym niż rozporządzenie 
i chodzi o to, żeby nie było konfliktu. Pan minister 
powiedział, że wszystko jest już przemyślane, że taki 
tekst ustawy jest wystarczający, żeby odpowiednie 
rozporządzenie, które będzie regulowało wszystkie 
szczegóły… To znaczy, że to wszystko jest kompaty-
bilne, tj. ustawa i przyszłe rozporządzenie.

Pan senator Jackowski… Tak? Chodzi o duże 
zakłady chemiczne. A więc, Panie Senatorze, duże 
zakłady, które zużywają dużo energii, najczęściej 
kupują tę energię na giełdzie. W tej ustawie ta sprawa 
jest uregulowana, dla tych, którzy kupili energię na 
giełdzie, też będą rekompensaty. Jest przewidziana 
odpowiednia procedura, muszą być wystąpienia itd., 
musi być wniosek o rekompensaty, o to, żeby udzielić 
rekompensaty. Wiadomo, że można udzielać pomocy 
publicznej do wysokości de minimis, bez zgody Unii 
Europejskiej nie wolno udzielać większej pomocy. 
A więc można udzielać pomocy de minimis i jest to 
kwota 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat podatkowych. 
To nie jest tak mało, z tym że w stosunku do całości 
kosztów energii wykupionej przez duże zakłady, które 
zużywają dużo energii, nie jest to znowu tak wiele. No 
ale te zakłady mają możliwość zakupu energii na gieł-
dzie, w ten sposób mogą kupić energię taniej. Małemu 
odbiorcy nie opłaca się kupować energii na giełdzie, 
tylko płacić taką cenę, jaka jest wystawiana przez 
sprzedawców, zaś duże zakłady mają taką możliwość 
i z niej korzystają, żeby… Takich firm jest chyba ok. 
2%, one zużywają dużą ilość energii i mają możliwość 
obniżenia w ten sposób kosztów energii. Oprócz tego 
jest jeszcze możliwość uzyskania zwrotu, tej pomocy 
w wysokości 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
To ja zadam jeszcze takie pytanie. Panie Senatorze, 

ta ustawa odnosi się do roku 2019. 
A co będzie w roku 2020? Czy będzie decydował 

rynek? Czy w związku z tym będą podwyżki i wszy-
scy zapłacimy za wzrost cen energii? A inflacja?  
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(podsekretarz stanu T. Skobel) jedne z najwyższych hurtowych cen energii elektrycz-
nej w Unii Europejskiej, co ostatecznie przekłada się 
także na ceny, jakie płacą odbiorcy, oraz ich zdolności 
nabywcze w zakresie energii elektrycznej.

Punkt drugi to kryterium proporcjonalności 
jako kryterium dopuszczalności ingerencji w rynek. 
W orzeczeniu w sprawie Federutility przeciwko… 
Trybunał uzależnił dopuszczalność mechanizmu od 
wykazania, że spełniony jest wymóg proporcjonal-
ności interwencji państwa członkowskiego w rynek, 
tj. zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej 
ogranicza prawo do swobodnego ustalania cen dostaw 
towaru jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym, do 
którego zobowiązania te zmierzają. W tym celu nale-
ży wykazać, że interwencja jest ograniczona w czasie. 

Ceny energii dla poszczególnych grup podmiotów 
w wyniku wzrostu cen hurtowych energii elektrycz-
nej mogłyby prowadzić do wzrostów detalicznych 
cen energii elektrycznej oferowanych różnym grupom 
odbiorców nawet o kilkadziesiąt procent. Taki gwałto-
wany wzrost odbiłby się na odbiorcach podwójnie, za-
równo bezpośrednio – w cenie konsumowanej energii 
elektrycznej, jak i pośrednio – w cenach kupowanych 
towarów i usług.

Ze względu na dużą różnorodność i zmienność 
rynku energii elektrycznej koniecznym staje się utrzy-
manie obecnych cen energii z połowy roku 2018 oraz 
śledzenie prognoz kosztów energii elektrycznej na 
2020 r. i ewentualnie podjęcie stosownych działań ma-
jących na celu mitygację ryzyk związanych z powtó-
rzeniem się zagrożenia wysokiego poziomu cen w ko-
lejnych latach. Okres roczny wydaje się odpowiednio 
długim czasem stosowania mechanizmu. Interwencja 
przewidziana w polskiej ustawie cenowej jest zatem 
ograniczona w czasie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy 
mechanizm utrzymania stawek, cen i opłat zawartych 
w taryfie lub cenniku przedsiębiorstwa obrotu energią 
elektryczną obowiązuje jedynie w odniesieniu do roku 
2019 jako roku, w którym podwyżka byłaby szczegól-
nie odczuwalna. Tym samym warunek ograniczenia 
czasowego interwencji został spełniony.

Interwencja nie wykracza poza to, co jest niezbęd-
ne do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie 
gospodarczym – proporcjonalność ilościowa. Celem 
mechanizmu przewidzianego w polskiej ustawie ce-
nowej jest zapewnienie świadczenia usług dostawy 
energii elektrycznej po ekonomicznie akceptowalnych 
przez odbiorców energii elektrycznej cenach, zatem 
ocena spełnienia tej przesłanki wymaga odniesienia 
się do poziomu wzrostu cen na rynkach hurtowych 
energii elektrycznej, jaki notowany był mniej wię-
cej od połowy roku 2018. Zgodnie z kolei z art. 5 
ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy cenowej dochodzi do 
utrzymania w 2019 r. cen energii elektrycznej, jakie 
były stosowane w połowie roku 2018, dzięki czemu 

formalne, o kwestie prawne, o kwestie podejmowania 
decyzji, tej, która stoi za tą ustawą.

Przedstawię być może dosyć długą argumentację, 
ale ponieważ wspomniana kwestia się często pojawia, 
to może warto tę argumentację przyjąć do wiado-
mości. Żebyście wszyscy państwo wiedzieli, w jaki 
sposób, jakimi kategoriami my myślimy, jakimi ka-
tegoriami myślą nasi prawnicy i te wszystkie służby 
prawne, które opiekują się tym projektem.

Możliwość nałożenia przez państwo członkowskie 
na przedsiębiorstwo energetyczne w ogólnym intere-
sie gospodarczym obowiązku użyteczności publicz-
nej została przewidziana w art. 3 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 z dnia 
13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dy-
rektywę 2003/54, dalej zwanej dyrektywą rynkową. 
Podstawą traktatową świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym jest art. 106 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, do którego wprost 
odwołuje się art. 3 ust. 2 dyrektywy rynkowej. Ze 
względu na brak jednoznacznej definicji usług świad-
czonych w ogólnym interesie gospodarczym w prak-
tyce określa się obszary, w których może być świad-
czona usługa w ogólnym interesie gospodarczym. 
Doktryna zalicza do przesłanek stwierdzenia, że dany 
obszar może zostać objęty usługami świadczonymi 
w ogólnym interesie gospodarczym, następujące 
kryteria. Po pierwsze, usługi świadczone powinny 
być w sposób ciągły. Po drugie, usługi powinny być 
świadczone na rzecz wszystkich użytkowników na 
całym stanowiącym punkt odniesienia terytorium. 
I po trzecie, usługi powinny być świadczone według 
jednolitych taryf w oparciu o jednolite kryteria.

Inna definicja przyjmowana w praktyce wykazuje, 
że usługi świadczone w ogólnym interesie gospodar-
czym realizują pewien ogólny interes, zaspokajają 
egzystencjalne potrzeby ludzkie i służą rozwojowi 
innych przedsiębiorstw oraz całej gospodarki, a przy 
tym są na tyle ważne, że gdyby nie były one świadczo-
ne przez określone przedsiębiorstwa, to wówczas samo 
państwo byłoby zobowiązane do ich dostarczenia.

Usługa polegająca na dostarczeniu energii elek-
trycznej spełnia wymienione przesłanki.

Polska ustawa cenowa w zakresie, w jakim reguluje 
sposób kształtowania cenników i taryf – art. 5 i 6 – 
dla energii elektrycznej, ma na celu uniknięcie przez 
odbiorców energii elektrycznej negatywnych skutków 
znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej. Polska 
pozostaje wciąż jednym z najbiedniejszych państw Unii 
Europejskiej. PKB per capita sięga niecałych 70% śred-
niej dla krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzamy pod 
tym względem jedynie Bułgarię, Rumunię, Chorwację, 
Łotwę, Grecję oraz Węgry. Jednocześnie Polska ma 
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(podsekretarz stanu T. Skobel) art. 106 ust. 2 TFUE, określenie zobowiązania do 
zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym in-
teresie gospodarczym… Wynika z tego konieczność 
przyjęcia określonej formy zobowiązania, wyraźnego 
aktu władzy publicznej, który zasadniczo przyjmuje 
formę prawa publicznego, takiego jak akty normatyw-
ne, ustawy czy decyzje administracyjne, np. w formie 
wydawanych koncesji lub umów publicznoprawnych, 
np. umów koncesyjnych. Polska ustawa cenowa, która 
bez wątpienia jest aktem władzy publicznej, spełnia 
zatem przesłankę właściwej formy, w jakiej nałożo-
ne zostało zobowiązanie do zarządzania usługami 
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym.

Muszą być przejrzyste – to kolejny warunek. 
Ustawa jasno definiuje obowiązki nałożone na sprze-
dawców energii, uprawnienia odbiorców końcowych 
oraz warunki korzystania z tych uprawnień.

Muszą być niedyskryminacyjne. Ustawa nie za-
wiera przepisów dyskryminacyjnych.

Muszą być weryfikowalne. Udzielenie rekompen-
saty wiąże się ze złożeniem wniosku do zarządcy 
rozliczeń, który kontroluje spełnienie przez przed-
siębiorstwa obowiązku wykonywania zobowiązania 
w ogólnym interesie gospodarczym. Ponadto brak 
wykonania obowiązków określonych w ustawie pod-
lega karze nakładanej przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. A zatem zobowiązanie jest weryfikowalne.

Muszą gwarantować przedsiębiorstwom energe-
tycznym równość dostępu do konsumentów krajowych. 
Ustawa zapewnia równość dostępu do konsumentów 
krajowych, nie stanowi utrudnienia dla procesu zmia-
ny sprzedawców, jako że mechanizm zmiany umowy 
kompleksowej i zmiany umowy energii nie ingeruje 
w okres ich obowiązywania i nie wprowadza jednolitej 
ceny dla wszystkich odbiorców. Mechanizm umożli-
wia także uzyskiwanie rekompensat przez wszystkie 
spółki obrotu bez względu na ich pochodzenie, o ile 
sprzedają energię elektryczną na terenie Polski, a zatem 
gwarantuje wspólnotowym przedsiębiorstwom równy 
dostęp do konsumentów krajowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 dyrektywy rynkowej  
za wypełnienie obowiązków użyteczności publicznej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne państwo człon-
kowskie może przyznać rekompensaty finansowe, 
inne formy rekompensat oraz praw wyłącznych,  
co powinno odbywać się w sposób przejrzysty i nie-
dyskryminujący. Ustawa definiuje podstawowy me-
chanizm rekompensat finansowych, na podstawie 
którego w przepisach aktu wykonawczego do usta-
wy zostaną zaprezentowane wzory matematyczne, 
sposoby obliczenia wysokości środków finansowych 
przyznawanych w ramach rekompensaty za wypeł-
nienie obowiązków użyteczności publicznej.

Ze względu na powyższe należy stwierdzić, że 
mechanizmy ustawowe zostały ustanowione w pra-
widłowy sposób. Korekta przepisów wprowadzana 

interwencja ograniczona jest wyłącznie do wzrostów 
cen na rynku energii elektrycznej, jakie miały miejsce  
od połowy roku 2018.

Ponadto zapewnione zostało, aby różne podmioty, 
które rozliczane są w inny sposób – według rzeczywi-
stego zużycia oraz według prognozowanego zużycia 
– nie uzyskiwały dodatkowych korzyści z tytułu spo-
sobu rozliczania. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy ceno-
wej w przypadku odbiorców końcowych rozliczanych 
według prognozowanego zużycia przedsiębiorstwo 
obrotu stosuje mechanizm korekty prognozowanego 
zużycia po otrzymaniu danych co do rzeczywistego 
zużycia i w należyty sposób uwzględnia to w wielko-
ści zużycia energii elektrycznej przez danego odbior-
cę końcowego w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jednocześnie sposób kalkulacji różnicy pomiędzy 
ceną rynkową a ceną określoną w rozporządzeniu 
ministra energii wydawanym na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy cenowej zapewnia, aby nie doszło  
do wykroczenia zakresu usługi świadczonej w ogól-
nym interesie gospodarczym poza to, co jest koniecz-
ne. Tym samym należy uznać, że przesłanka propor-
cjonalności ilościowej została spełniona.

Interwencja jest proporcjonalna do kręgu jej be-
neficjentów. Przy ocenie spełnienia tego kryterium 
należy odwołać się ponownie do wyroku w sprawie 
Federutility przeciwko… w którym Trybunał wprost 
wskazuje, że ograniczenie kręgu beneficjentów nie 
oznacza wyłączności, wyłącznie możliwości zasto-
sowania mechanizmu wobec podmiotów innych niż 
indywidualne. Trybunał wskazał również, że ograni-
czenie to nie musi odnosić się do podmiotów upraw-
nionych do usługi powszechnej – art. 3 ust. 3 dyrek-
tywy rynkowej – tj. odbiorców w gospodarstwach 
domowych, małych i średnich przedsiębiorców, któ-
rych ochrona musi zostać koniecznie zapewniona 
z uwagi na ich niekorzystne położenie. Zatem zgodnie 
z oceną Trybunału przedsiębiorcy będący odbiorcami 
końcowymi również mogą być beneficjentami usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Obowiązki użyteczności publicznej w energetyce 
muszą zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy rynkowej 
spełniać kumulatywnie poniższe warunki. Muszą 
być świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, 
co zostało wskazane wcześniej, i muszą odnosić się 
do co najmniej jednej z następujących kwestii: bez-
pieczeństwo, w tym bezpieczeństwo dostaw; regu-
larność dostaw; jakość dostaw; cena dostaw; ochrona 
środowiska, w tym efektywność energetyczna energii 
ze źródeł odnawialnych i ochrona klimatu. Polska 
ustawa cenowa jednoznacznie odnosi się do kwestii 
ceny dostaw energii elektrycznej.

Kolejny warunek – one muszą być jasno okre-
ślone. Jak wskazuje się w orzecznictwie na gruncie 
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(podsekretarz stanu T. Skobel) menty: obniżenie podatku akcyzowego z 20 zł do 5 zł 
i obniżenie opłaty przejściowej o 95%; ona w różny 
sposób przekłada się w różnych grupach taryfowych 
na obniżenie w zakresie przesyłu, dystrybucji. I te 
2 elementy przenoszone są na rok 2020, nie ma tu 
ograniczenia czasowego. Po to, aby odnieść się w za-
kresie energii do roku 2020, konieczna jest analiza 
drugiego półrocza.

To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra?
Bardzo proszę, pan senator Augustyn, a później 

pan senator Piotr Florek.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam 3 pytania.
Czy inne państwa Unii Europejskiej również 

wprowadzały podobne mechanizmy, a jeśli tak, to 
na jaką skalę i czy potrzebna była notyfikacja? To 
pierwsze pytanie.

Drugie. Jaka jest opinia Urzędu Regulacji 
Energetyki w sprawie tego przedłożenia?

I trzecie. Jaki procent wzrostu cen stanowi opłata 
przejściowa łącznie z akcyzą? Krótko mówiąc, pró-
buję dowiedzieć się, na ile utrzymanie w przyszłym 
roku obniżenia akcyzy i opłaty przejściowej będzie 
rekompensowało przedsiębiorcom podwyżki.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Podobnie jak pan senator Augustyn chciałbym 

spytać o opinie. 
Jakie były inne opinie, jak przebiegały konsul-

tacje? Mówił pan o ocenie skutków regulacji. Czy 
mógłby pan ewentualnie – ja nie jestem członkiem 
komisji – rozwinąć ten temat, powiedzieć, jaka była 
opinia, jeżeli chodzi o ocenę skutków regulacji?  
To by było pierwsze pytanie.

Drugie, może bezpośrednio niezwiązane z ustawą. 
Chodzi mi o OZE, o te 15% do 2020 r. Czy z tego 
tytułu nie grożą nam kary i czy podejmujemy jakieś 
działania? Czy będzie zmiana ustawy o OZE? Była ona 
zapowiedziana. Czy jeszcze przed wyborami docze-
kamy się zmiany przepisów w tej ustawie? Dziękuję.

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

w drugim półroczu 2019 r. ma na celu przede wszyst-
kim uwzględnienie faktu procedowania przez rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o syste-
mie rekompensat dla sektorów i podsektorów energo-
chłonnych, ścisłe dostosowanie kręgu beneficjentów 
ustawy do ram określonych w dyrektywie rynkowej 
tak, aby rozwiać wątpliwości co do tego aspektu re-
gulacji. I tyle w tym zakresie.

Odniosę się do pozostałych pytań, które się po-
jawiły.

Pan senator Florek pytał, skąd pieniądze na te 
wypłaty. One są zawarte w ocenie skutków regula-
cji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, a myślę,  
że w trzeciej też. 4 miliardy zł są z niewykorzystanych 
w latach poprzednich 55 miliardów zł związanych 
z emisją CO2. Kolejne 4 miliardy zł to wynik obni-
żenia akcyzy i opłaty przejściowej. Suma to 8 mi-
liardów zł, z czego 1 miliard zł jest desygnowany  
na zielone inwestycje.

Pan senator Augustyn pyta, dlaczego wydanie 
tego rozporządzenia tak długo trwa. Nie ukrywamy, 
że ten czas, a czas od momentu rozpoczęcia funk-
cjonowania tej ustawy jest już dosyć znaczący, na 
wydanie rozporządzenia był poświęcony również 
na rozmowy z Komisją Europejską, dotyczące także 
rozporządzenia. Nie chcieliśmy wydawać aktu praw-
nego do momentu, w którym zamkniemy cały pro-
ces i będziemy mogli wydać to rozporządzenie. Ten 
akt jest przygotowany, są niezbędne korekty błędów 
czy korekty w związku z uwagami wynikającymi 
z konsultacji, bo on był poddawany konsultacjom, 
i zapewniam państwa, że w tym założonym okresie 
21 dni, który zostały przedstawiony w ustawie, on 
zostanie zrealizowany.

Pan senator Jackowski pytał, co z przedsiębiorstwa-
mi energochłonnymi. Należałoby odpowiedzieć tak: 
przedsiębiorstw energochłonnych – jak państwo wiecie, 
w tej chwili jest ustawa Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii w zakresie przedsiębiorstw energochłon-
nych – w roku 2019 dotyczą 2 rozwiązania. W pierw-
szym półroczu przedsiębiorstwa energochłonne ko-
rzystają z tego mechanizmu na pierwsze półrocze. 
W drugim półroczu przedsiębiorstwa energetyczne 
są z tego wyłączone. W zależności od tempa realizacji 
ustawy przedsiębiorstwa energochłonne będą miały 2 
możliwości: skorzystania z mechanizmu na pierwsze 
półrocze w ramach ustawy procedowanej lub, jeżeli 
ustawa dla przedsiębiorstw energochłonnych weszłaby 
w życie szybciej, wybrania tego drugiego wariantu, ale 
z odjęciem tego pierwszego półrocza po to, żeby nie 
było nadkompensaty w tym zakresie.

I ostatnie pytanie, pana senatora Florka, dotyczyło 
roku 2020. Szanowni Państwo, w tych materiałach, 
które państwo mieli, od początku są 2 zasadnicze ele-
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o swoje interesy. W związku z tym odniesienie się 
wprost do ponad tysiąca pytań, które się pojawiły, nie 
jest możliwe. To, co było możliwe do uzgodnienia,  
to, co wskazywało na niedoskonałości ustawy, zostało 
w niej na pewno uwzględnione.

Ponieważ pojawił się pan senator Jackowski, to, 
jeżeli pan marszałek pozwoli, wrócę do kwestii prze-
mysłu.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, bo pan 
senator zadał pytanie i wyszedł.)

Tak. Nie było pana senatora.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Ja odpowiedziałem…
(Senator Jan Maria Jackowski: To było pytanie 

do sprawozdawcy.)
Ale to ja na nie odpowiem, jeśli można.
Przedsiębiorcy związani z chemią, tą, o której pan 

mówił, dużą chemią, są generalnie przedsiębiorca-
mi energochłonnymi. Ich sytuacja w roku bieżącym 
jest następująca. Do połowy roku mogą skorzystać 
z regulacji, które zakłada ustawa, mogą skorzystać 
z rozwiązań, które są w niej zawarte. W zakresie 
drugiego półrocza… Jeżeli ustawa dla przemysłu 
energochłonnego weszłaby w życie szybciej, jeszcze 
w tym roku, i objęłaby również rok 2019, to jest taka 
możliwość, żeby to przedsiębiorstwo nie skorzystało 
w pierwszym półroczu z tego rozwiązania, o którym 
w tej chwili mówimy, tylko żeby w całości w roku 
2019 skorzystało z rozwiązań zawartych w projek-
cie ustawy dla przedsiębiorstw energochłonnych.  
I to będzie wtedy wypłacane w roku 2020. To jest 
ustawa o innej konstrukcji niż ta, o której już mówi-
my, ale taka możliwość jest. Nie ma jednej możliwo-
ści – skorzystania z tych 2 elementów jednocześnie.  
To byłoby nadwsparcie. To jest niedopuszczalne i to 
nie jest możliwe.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Ale, Panie Ministrze, jeszcze 

są zgłoszenia.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Ja mam pytanie związane z możliwością dopłaty dla 
osób fizycznych do, nazwijmy to wprost, zakupu sa-
mochodów elektrycznych. 

Otóż, zgodnie z dodawanym art. 28zga, dopiero po 
wydaniu przez ministra właściwego do spraw energii, 
w porozumieniu z innymi, odpowiedniego rozporzą-
dzenia będzie można prowadzić nabór wniosków,  
ale w ustawie nie ma zakreślonego terminu, do kiedy 
takie rozporządzenie ma być wydane. Jeśli chodzi 
o art. 1., to są takie terminy, a jeśli chodzi o art. 3.,  
to takich terminów nie ma. To pierwsza kwestia. 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:

Odpowiadam na pytania pana senatora Augustyna. 
Czy inne państwa też to zrobiły i czy zrobiły to w ta-
kim samym zakresie? Zapewne nie w takim samym 
zakresie. Każde państwo reguluje to według swo-
jej własnej wiedzy, posługując się m.in. takim roz-
wiązaniem jak my w drugiej połowie, de minimis. 
Spektrum spraw jest dosyć szerokie. Nie spotkałem 
rozwiązania równoznacznego z naszym. To tyle 
w punkcie pierwszym.

Drugi punkt. Jaka jest opinia prezesa URE? Prezes 
URE zgłosił się tutaj do głosu czy został poproszo-
ny o wypowiedź. Myślę, że za chwilę wyrazi swoją 
opinię na ten temat.

Punkt trzeci, czyli opłata przejściowa i opłata ak-
cyzowa. Trzeba spojrzeć na to, w co wchodzi opłata 
przejściowa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja wiem, że jest 
różnie. Jak jest średnio, Panie Ministrze?)

Razem, w całości to są 4 miliardy zł. Tyle by było, 
jakbyśmy chcieli to określić w wielkości globalnej. 
To się jednak rozkłada. Jedna jest na kilowatogodzinę 
i jest liczona inaczej – z 20 zł na 5 zł, tu jest 15 zł 
różnicy – natomiast druga wchodzi w opłatę dystry-
bucyjną. Opłata dystrybucyjna, tak jak powiedziałem, 
może wynosić 4%, może wynosić 5%. To już jest 
wielkość indywidualna, do ustalenia. Ale globalnie 
to wszystko stanowi kwotę 4 miliardów zł. To tyle 
w sprawie pana pytania o to, co jest przenoszone na 
przyszły rok i w jakiej wysokości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale jaki to pro-
cent?)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Momencik. 
Panie Senatorze, zadajemy pytania, nie prowadzimy 
dyskusji.)

No, zadał pan pytanie.
Zostaje 15 zł na przyszły rok, zostaje 95% na 

przyszły rok. W całości, sumarycznie stanowi to 
kwotę ok. 4 miliardów zł, jeżeli pan chce wiedzieć.  
To się rozkłada – 15 zł w przypadku kilowatogodziny 
i w zależności od zużycia… Pan pyta: ile? Trzeba to 
przeliczyć, policzyć kilowatogodziny i dookreślić, 
jaka jest wielkość dla poszczególnego odbiorcy.

Jeżeli chodzi o opłatę dystrybucyjną, to ten ele-
ment będzie przedmiotem regulacji prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na rok 2020. To jest odpowiedź 
na pańskie pytanie, najbardziej konkretna, jakiej w tej 
chwili można udzielić.

Ocena skutków regulacji. Pan senator Florek 
pyta, jak ona wyglądała. Drodzy Państwo, było bar-
dzo wiele pytań. To były setki pytań, było ponad ty-
siąc pytań, czasami przeciwstawnych sobie. Różne 
grupy społeczne w różny sposób próbowały zadbać 
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(senator J. Czerwiński) Ale, Panie Marszałku, zadałem je poprzednio. 
Chodziło mi tylko o odpowiedź jednym słowem  
‒ „tak” albo „nie”.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No dobrze. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Panu senatorowi Florkowi odpowiadam na to 

pytanie, bo ono faktycznie umknęło mojej uwa-
dze. W dniu wczorajszym na posiedzeniu rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej został przyjęty projekt 
nowelizacji ustawy w zakresie odnawialnych źródeł 
energii. Zakłada on stosowne działania po to, by jesz-
cze w tym roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
mógł wszcząć procedurę wyłaniania tych dostawców 
energii elektrycznej, którzy mogą w tym roku wystar-
tować. Tam jest przewidziane, z tego co pamiętam, 
3 tysiące 400 MW ‒ 2 tysiące 500 z wiatru, a ok. 700 
to energia z fotowoltaiki. Ta ustawa wczoraj została 
przyjęta przez rząd i skierowana do obu izb, Sejmu 
i Senatu, po to, by była procedowana. Kiedy ona bę-
dzie ustalona w harmonogramie, zobaczymy. To już 
nie jest po naszej stronie.

Pytanie dotyczące samochodów elektrycznych 
‒ kiedy będzie to rozporządzenie? Kiedy zostanie 
uchwalona ta ustawa, o której mówimy, niezwłocznie, 
czyli w ciągu 2, 3 tygodni, powinno się ukazać rozpo-
rządzenie. I w tym rozporządzeniu będzie określona 
maksymalna cena pojazdu elektrycznego, dla której 
możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Dlaczego 
mówię „maksymalna”? No, państwo macie świado-
mość, że pojazdy elektryczne, te najlepsze, są bardzo 
drogie. Nie mamy zamiaru dofinansowywać – nie 
będę wskazywał tutaj z nazwy żadnego podmiotu  
– takich pojazdów, które nie są dla przeciętnego od-
biorcy, takiego, który by chciał w Polsce z nich sko-
rzystać, tylko pojazdów dla jakichś tam jednostek, 
pojedynczych osób. Będzie określona cena, przymie-
rzamy się dzisiaj do jej ustalenia. Czekamy na uchwa-
lenie tej ustawy, no i wtedy ją określimy. I będzie 
również określona cena, jaka będzie objęta wsparciem 
w przypadku tego pojazdu. Od tej ceny, która będzie 
dookreślona, będzie wskazany procent. I ktoś, kto 
taki pojazd nabędzie… No, będzie określona pula 
pieniędzy. Szacujemy w tej chwili, jaka ona będzie, 
uwzględniając wszystkie różnice, które jeszcze wy-
stępują w zakresie naszych możliwości finansowych. 
Do wyczerpania zapasu środków tam wskazanych 
będzie można przedłożyć fakturę i uzyskać zwrot 
pieniędzy na zakupiony pojazd elektryczny.

A więc pytanie: kiedy państwo zamierzacie takie 
rozporządzenie wydać?

I druga kwestia. O ile mniej więcej będzie się 
można starać ‒ bo to interesuje naszych obywateli 
bezpośrednio ‒ o jakie dopłaty, na jakie typy pojaz-
dów? I najważniejsze: ile na to jest jeszcze kasy do 
końca roku?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam jeszcze takie pytanie, Panie Ministrze, 

ponieważ ta ustawa jest dosyć skomplikowana i ja 
bym chciał tak z pozycji obywatela… Czyli, jak ro-
zumiem, w świetle tej ustawy indywidualny odbiorca 
korzystający z grupy G nie musi składać żadnego 
wniosku i automatycznie będzie miał poziom ra-
chunków z czerwca roku 2018, to znaczy, na podsta-
wie tych wskaźników będzie miał naliczane według 
indywidualnego zużycia. Podobna zasada dotyczy 
samorządów, jednostek administracji publicznej, 
mikroprzedsiębiorstw i tych podmiotów, które nie 
posiadają podmiotowości prawnej. A w pozostałych 
przypadkach należy składać wniosek o rekompensatę 
i tryb jest określony w ustawie. Czy ja dobrze rozu-
miem? Czy do obywateli może pójść taki komunikat: 
nie ma podwyżek prądu, a obywatel nie musi składać 
żadnego wniosku, bo wszystko odbędzie się automa-
tycznie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, Senat ma zaplanowane jeszcze 

3 posiedzenia do końca tej kadencji i dlatego było 
moje pytanie odnośnie do nowelizacji ustawy o OZE. 
Wiemy, że grożą nam kary i że tych 15% do 2020 r.  
na pewno nie zrobimy. Konieczna jest pilna noweli-
zacja ustawy i zmiany. Ponieważ będą 3 posiedzenia, 
to pytałem pana ministra, czy do końca tej kadencji 
ta nowelizacja będzie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Sena- 
torze, ale to pytanie nie dotyczy tej ustawy.)

Ja wiem. Nie jest bezpośrednio związane, ale…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze, nie możemy rozmawiać o wszystkim.)
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stanie dofinansowanie? Bo jakieś kryteria muszą de-
cydować, jeśli się okaże, że ta pula się wyczerpuje, 
a wniosków jest więcej. I pytanie jest takie. 

Czy państwo będziecie uwzględniać też samo-
chody zakupione już wcześniej, czy tylko zakupione 
od momentu, od daty wejścia w życie ustawy, a więc 
liczylibyśmy to niejako do przodu, z datą przyszłą? 
I jaki jest mniej więcej tryb przyjmowania wniosków? 
Papierowe czy elektroniczne? Bo to też ma znaczenie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Już odpowiadam. Przede wszystkim ta kwota musi 

zostać ustalona. Dopiero w momencie ustalenia tej 
kwoty ktoś może się zgłosić z fakturą zakupu – nową 
fakturą, nie fakturą za coś, co było kupione kiedyś, 
wcześniej, a teraz ktoś przyjdzie akurat z tym doku-
mentem – i może te pieniądze dostać. To jest jedna 
odpowiedź na pana pytanie. I do czasu wyczerpania 
środków będzie można z tego skorzystać. Niestety, 
ten, kto nie zdąży skorzystać z puli tych środków, 
niestety, nie dostanie już tego w tej wysokości, która 
tam jest zaplanowana. Jednak poziom środków pla-
nowany przez nas, szacowany w tej chwili wydaje 
się wystarczająco duży z uwagi na liczbę samocho-
dów elektrycznych, jakie się pojawiają w tej chwili 
w Polsce. Powinno to wystarczyć dla maksymalnej 
liczby osób, które by chciały z tego skorzystać.

(Senator Jerzy Czerwiński: Wnioski papierowe czy 
elektroniczne? Gdzie szukać informacji?)

To znaczy generalnie musi być faktura. Faktura 
musi być przedstawiona – to jest rzecz normalna – bo 
to jest podstawowy dokument. Czyli… No, w takiej 
formule, w jakiej to występuje.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Mini- 

strze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Dziękuję.)
Czy pan prezes chce zabrać głos? Nie.
Czy są pytania do pana prezesa? Nie… A, jest 

jedno pytanie. Proszę bardzo.
Panie Prezesie, zatem bardzo proszę, zapraszam 

na mównicę.
Pan senator… Jest 1 zgłoszenie, pana senatora 

Augustyna.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, pan minister sugerował, że po-

znamy opinię Urzędu Regulacji Energetyki co do tej 
ustawy. O nią więc pytam.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, zadawałem pytanie i prosiłem, 

żeby w 3 punktach wyjaśnić istotę ustawy. To znaczy 
to, że indywidualny nic nie musi robić, kto musi… itd.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Tadeusz Skobel: Tak jest.)

Chodzi o to, żeby taki komunikat poszedł.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Wydawało mi się, że to już tyle razy było mówio-

ne i może nie ma potrzeby powtarzać. Jeżeli jest po-
trzeba, to ja do tego wrócę. Szanowni Państwo, jeżeli 
chodzi o odbiorców indywidualnych, tj. 15 milionów 
odbiorców – macie to państwo w tym materiale, który 
jest załączony – to nikt nic nie musi robić, wszystko 
załatwia dostawca energii elektrycznej. Tak akurat 
jest w przypadku odbiorców indywidualnych. Z ko-
lei małe i średnie przedsiębiorstwa… Może inaczej. 
Mikro- i małe przedsiębiorstwa w drugim półroczu 
też nie będą musiały niczego robić. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa korzystające z pomocy de minimis 
będą musiały złożyć stosowne oświadczenie o tym, 
jakie środki do tej pory wykorzystały w tym zakresie.  
Co do przedsiębiorstw energochłonnych – będą skła-
dały te oświadczenia. Jeżeli będą chciały z tego sko-
rzystać w pierwszej połowie tego roku, to ewentualnie 
muszą… No, do pierwszego półrocza nie będą musiały, 
a co do drugiego półrocza, jeżeli chciałyby skorzystać 
w tym trybie, który jest przewidziany w tej ustawie, 
to… W drugim półroczu wyłącza się odbiorców ener-
gochłonnych. Odbiorców energochłonnych w drugim 
półroczu nie ma. Nic nie muszą tutaj składać, muszą 
stosować się do projektu nowelizacji ustawy złożonego 
przez resort technologii i innowacji, inwestycji.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Czerwiński zada pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Marszałku…
Panie Ministrze, ja bym chciał o coś dopytać, 

bo to jest kwestia, która będzie interesowała coraz 
większą grupę naszych obywateli, jeśli chodzi o sa-
mochody elektryczne. Będzie pewna pula pieniędzy. 
Rozumiem, że ten, kto pierwszy się zgłosi, ten do-

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,  

ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach...



21

tutaj przejść nad tym do porządku dziennego tak, by 
o nich nie powiedzieć. Oczywiście za tę podwyżkę 
odpowiadają wzrosty cen paliw, ale również w dużej 
mierze wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. Przy 
innej okazji, Panie Ministrze, pokazywaliśmy, że nie 
wypełniamy swoich zobowiązań, że zamiast zwięk-
szyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym 
miksie energetycznym myśmy się cofnęli. Powodem 
tego jest oczywiście m.in. dewastacja tego dopiero 
raczkującego systemu rozwoju tej branży poprzez 
ustawodawstwo, które tutaj krytykowaliśmy. Ono 
przyniosło ten rezultat negatywny, przed którym 
ostrzegaliśmy. Ostrzegaliśmy dlatego, że wiedzieli-
śmy, że to będzie nas wszystkich kosztowało. To jest 
rachunek, który przychodzi. Bo jednym z czynników, 
który powoduje ten wzrost, jest także to, że państwo, 
ostrzegani i dobrze wiedząc, co się święci, od początku 
ubiegłego roku, a zwłaszcza od półrocza, kiedy już 
widać było ten dramatyczny wzrost cen, nie robiliście 
przez wiele miesięcy nic. Dopiero pod sam koniec roku 
była nerwowa, źle przygotowana reakcja, którą popra-
wiamy i która – moim zdaniem, zgadzam się – cofa 
nas w budowie rynku energii. A przecież bez zdrowej 
konkurencji też nie można mówić o tym, że ceny będą 
się kształtowały rynkowo i będą jakoś pod kontrolą. 
Nie urzędowo przecież zapewnimy realny i niski koszt 
energii, tylko poprzez dobry rynek. Tymczasem my się 
cofamy do czasów, które, wydawało się, pożegnaliśmy 
na dobre. Próbujemy ręcznie sterować cenami. Rynek 
sobie, a cena sobie. To jest kuriozalna sytuacja.

Uważam, że rząd ponosi ogromną odpowiedzial-
ność za to, co się stało. Żaden z krajów nie ma aż takich 
problemów jak my. To niestety wynik nieudolności, 
niesłuchania ostrzeżeń. To widać także w tym braku 
rozporządzenia, które nie może się urodzić, które 
rodzi niepewność, które rodzi nerwowość. Mówiłem 
na posiedzeniu komisji, że według tego, co mi izba 
gospodarcza przekazywała, część podmiotów po pro-
stu płaci starą cenę, mimo że dostaje wyższe faktury, 
a to już pokazuje, że państwo przestaje działać, że są 
samowolne decyzje na podstawie oświadczeń, wbrew, 
można powiedzieć, obowiązującemu prawu.

Dlatego trudno patrzeć optymistycznie w przy-
szłość. Pan senator Florek pytał, co dalej. A pan mi-
nister mówił, że Unia Europejska wymaga, żeby to 
było tylko na określony czas. Jak nałożymy to na to, 
co mówił pan prezes Urzędu Regulacji Energetyki, że 
ta opłata przejściowa i akcyza, o których pan minister 
powiedział, że na pewno będą obniżone – wierzymy 
na słowo – w przyszłym roku w dalszym ciągu… 
No to co? Z tych nieraz 70-procentowych podwy-
żek mamy gwarantowane, że będzie o 10% niżej? 
A o 60% będzie wzrost? To jest ta perspektywa, która 
jest przed nami? Proszę to jasno powiedzieć przed-
siębiorcom i ludziom, którzy, jeśli nawet nie zapłacą 
tego w rachunkach, to zapłacą w sklepach.

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  
Maciej Bando:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Urząd ustawę ocenia w 2 obszarach. Co do aspek-

tów technicznych, które zawiera przedłożenie, to nie 
zgłaszaliśmy uwag. Ale nasze zdanie co do ustawy 
i jej wpływu na rynek było od początku szalenie ne-
gatywne. Jednym z naszych podstawowych celów jest 
promowanie konkurencji, i to promowanie konku-
rencji zarówno w obszarze szeroko pojętej przedsię-
biorczości, jak i – szczególnie – w obszarze przedsię-
biorstw energetycznych. Uważamy, że ustawa w tym 
brzmieniu tę konkurencję w sposób istotny zaburzy. 
Uważamy, że działania osłonowe dla gospodarstw 
domowych, wprowadzone poprzez zmianę stawki 
akcyzy oraz redukcję opłaty przejściowej… A przy-
pominam, że opłata przejściowa została przez pań-
stwa zaakceptowana w kwocie zdecydowanie wyższej 
niż ta, jaka była 4 lata temu, więc tu jest obniżenie 
czegoś, co do czego państwo sami jakiś czas temu 
zaakceptowali wzrost. I to traktujemy jako działania 
zmierzające do osłony konsumentów energii elek-
trycznej w gospodarstwach domowych. Jednak cała 
reszta proponowanych rozwiązań naszym zdaniem 
wpłynie zdecydowanie negatywnie na kształtowanie 
rynku i na konkurencję na rynku.

Przy okazji, jeżeli mogę udzielić odpowiedzi  
na pytanie pana senatora, które nie znalazło dotych-
czas odpowiedzi, to powiem, że szacujemy, że ob-
niżka akcyzy i opłaty przejściowej to będzie poniżej 
10% kosztów ponoszonych na energię elektryczną.  
To oczywiście będzie zależało od grupy odbiorców, 
od zużycia, dlatego podaję tu górny pułap: mniej wię-
cej poniżej 10%.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana prezesa? Nie widzę 

zgłoszeń.
Zatem bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi.
(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Ban- 

do: Dziękuję.)
A teraz, proszę państwa, otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Jesteśmy w trudnym momencie. Rzeczywiste ceny 

energii wzrosły dramatycznie już w zeszłym roku. 
Oczywiście potrzebne jest działanie, trwałe działanie 
– takie, które odnosi się do przyczyn. I nie sposób 
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(senator M. Augustyn) Pozwolę sobie na krótki komentarz – może nie 
wprost – do tych zapisów ustawy, które są bardzo 
szczegółowe, bardzo techniczne, jednoznaczne i w za-
sadzie ciężko byłoby nie odnieść się do nich w spo-
sób pozytywny i tylko pozytywny. Rząd bowiem po 
raz kolejny podjął się wysiłku współuczestniczenia 
w kształtowaniu ceny energii na rzecz odbiorców koń-
cowych gospodarstw indywidualnych. Gospodarstw, 
a nie osób – uczulam, bo na posiedzeniu komisji czę-
sto było to zmieniane, a to jest istotne. Prawdą jest, 
że w tym rząd jest skuteczny, realizuje to skutecznie, 
a obawy, które były wyrażane – bardzo podobne, 
w bardzo podobnym tonie – nie sprawdziły się. To 
znaczy nie nastąpiła totalna katastrofa, nie nastąpił 
chaos, nie nastąpiło załamanie rynku. No, to wszystko 
nie nastąpiło. Innymi słowy, to działa. W związku 
z tym techniczne poprawki, które teraz są wprowa-
dzane, o których pan minister wraz ze specjalistami 
na posiedzeniu komisji szczegółowo mówił, pozwala-
ją na stwierdzenie, że będzie on działał jeszcze lepiej.

W odniesieniu do tych zdań, które pan senator 
poprzednik był skłonny wypowiedzieć, że jest coraz 
gorzej na rynku energii odnawialnej i że katastrofa 
nas czeka… No, z danych oficjalnych, które publikuje 
Główny Urząd Statystyczny – bo na nich się opieramy 
– wynika coś zupełnie innego. Otóż z roku na rok jest 
coraz lepiej, z roku na rok… Jak pan przejrzy dane 
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego – do-
datek o energii, jest taki dodatek – okaże się, że z nich 
wynika, że Polska z tym problemu nie ma. Problem 
z energetyką mają…

(Senator Mieczysław Augustyn: …Się myli.)
Ja słuchałem uważnie, co pan mówił, Panie 

Senatorze.
Problem z energetyką, Szanowni Państwo, mają 

w Europie kraje… I to mają gigantyczny problem. 
To, co ma Polska, można powiedzieć, to są jakieś 
niedogodności – to nie są problemy. Problem mają 
np. Litwa, Łotwa, Białoruś, Estonia. To są państwa, 
które są podłączone jeszcze do obiegu, nazwijmy go, 
rosyjskiego, to są państwa, które funkcjonują w prze-
syle energii sterowanym przez Moskwę – i to jest 
problem. One są uzależnione od woli bądź braku woli, 
od dostaw energii przez tamto mocarstwo. I chociaż 
są w zjednoczonej Europie, to nie podlegają rynko-
wi zjednoczonej Europy w tym względzie – i to jest 
problem, i to jest realny problem. Te problemy, które 
się próbuje teraz implikować przy każdej zmianie 
dotyczącej energii, problemami nie są.

Próba udowadniania, że rząd polski przez 4 lata 
nie robił nic… To może powiedzieć tylko ktoś, kto 
ma doświadczenie w tym, co obserwowaliśmy przez 
8 jeszcze wcześniejszych lat, gdy autentycznie nic 
nie robiono. Kiedy postawiono tezę, że będziemy 
zakładali elektrownię atomową, budowali energety-
kę atomową, to jednym z pierwszych działań, poza 

Trudno spokojnie komentować tę ustawę, dlate-
go że ona nie niesie ze sobą dobrych informacji. Do 
przyszłego roku zostało nam zaledwie kilka miesięcy. 
Przez ten czas nie da się nadrobić zaległości, które 
powstały przez te stracone 4 lata i które dotyczą wzro-
stu udziału odnawialnych źródeł energii. Ja wątpię, 
Panie Ministrze, czy w tak krótkim czasie inwestorzy 
zdołają coś zrobić w tym zakresie. Procesy inwesty-
cyjne są niestety dłuższe, a czasu nie mamy. Premier 
stojąc w tym miejscu w Senacie, pytany przeze mnie 
o to, czy grożą nam bardzo poważne kary za to, że 
nie wypełnimy norm, do których się zobowiązali-
śmy w zakresie udziału energii odnawialnej, mówił 
– słyszeliśmy to wszyscy – nie ukrywając: tak, grożą 
nam wielomiliardowe kary. Tak więc to jest skutek 
państwa działań. Kończy się czas, kiedy można było 
zganiać coś na kogoś. Mieliście państwo 4 lata, żeby 
naprawić to, co… No, po to przecież przyszliście do 
rządu, żeby naprawiać, iść dalej, zmierzać w dobrym 
kierunku. W tej sprawie – trzeba to powiedzieć – nie 
spełniliście oczekiwań. Co więcej, może się okazać, 
że skutki tego ponosić będzie każdy Polak. Chciałbym 
państwu powiedzieć, że stoimy przed pewnym dyle-
matem. No, z jednej strony trzeba ratować… Co praw-
da jest jakieś koło ratunkowe pospiesznie rzucone 
przedsiębiorcom, żeby utrzymali się na powierzchni, 
ale państwo nic nie mówicie o tym, że podpłynie za 
chwilę statek ratunkowy, który spokojnie popłynie ku 
brzegowi. Dlatego jesteśmy, że tak powiem… mamy 
dylemat w związku z tym, jak zareagować na ten 
projekt ustawy, by być dobrze zrozumianym. Nie mo-
żemy w tej sytuacji być przeciw niej, ale zgłaszamy 
zastrzeżenia, o których mówiłem, i wielką obawę, że 
przyszły rok będzie w energetyce trudny i…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Sena- 
torze, czas przeznaczony na wypowiedź już się skoń-
czył.)

Dziękuję, Panie Marszałku. Akurat mówię ostat-
nie zdanie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Przyszły rok w energetyce będzie trudny, trudny 

dla przedsiębiorstw i trudny dla obywateli, a państwo 
na kilka miesięcy przed 2020 r. skutecznej recepty 
nie macie.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie 

Ministrowie! Panie Prezesie! Panie i Panowie!
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(senator G. Peczkis) pan się orientować, chcąc, żebyśmy tak sumiennie 
przestrzegali wyznaczanych przez Unię Europejską 
norm emisji różnych substancji, że te kraje, które to 
wprowadziły, te kraje, które to narzuciły – a w zasa-
dzie mówimy o jednym kraju, o Niemczech – norm, 
które same narzuciły, nie spełniają. I to trzeba uczci-
wie powiedzieć. Jeżeli my mamy być poddawani 
wielomiliardowym karom, którymi nas pan straszy, 
za niespełnienie norm, to jakim karom poddawane 
będą kraje, które tych norm nie spełniają wielokrot-
nie? A nie wiem, czy pan wie, że ten kraj, który nam 
narzuca te normy, to największy w Europie emitent 
dwutlenku węgla. Ale żeby było ciekawiej, stanowi 
to tylko pojedyncze procenty emisji krajów będących 
największymi trucicielami na świecie, które nie są 
poddane dyktatowi tychże norm, o których pan mówi. 
Tak więc straszenie tym, że polska gospodarka, pol-
ska energetyka tworzy jakąś sytuację kryzysową, jest 
po prostu straszeniem i chyba tego robić w Senacie 
nie wypada – tak po prostu. Mamy ten komfort,  
że podłączając się do któregokolwiek gniazdka, czy 
to niskonapięciowego, czy wysokonapięciowego, 
prąd po prostu mamy. Mamy ten komfort, że opłata 
polskiego gospodarstwa dzięki interwencji polskiego 
rządu jest na poziomie – i teraz uwaga – dopłaty za 
zieloność energii elektrycznej w krajach zachodnich. 
Więc straszenie nas, że mamy jakąś katastrofę, to jest 
po prostu, po ludzku mówiąc, straszenie niezgodne 
z rzeczywistością.

Szkoda – żałowałem już tego na posiedzeniu komi-
sji i wyrażam ten żal ponownie – że nie dyskutujemy, 
że nie miałem szansy podyskutować, bo nie było ta-
kiej możliwości, gdyż państwo się nie przygotowali-
ście, nad merytorycznymi zapisami tejże ustawy. Nad 
tym ubolewam. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
Ja nie jestem tak wielkim specjalistą od cen ener-

gii, energetyki jak pan senator Peczkis, który, że tak 
powiem, zawodowo interesuje się tym i na każde py-
tanie zna odpowiedź. Ale, Panie Senatorze, Szanowni 
Państwo, ja chciałbym powiedzieć o tym jako taki 
zwykły obywatel, który obserwuje to, co dzieje się 
na rynku, czyta, patrzy, słucha pana senatora.

Chcę powiedzieć, jako osoba, która już ma swoje 
lata i przeżyła różne okresy, że były takie sytuacje, 

wyznaczeniem wielu potężnych pensji, było usta-
nowienie patronatu tejże nowej spółki, jeszcze bez 
produkcji, nad klubem sportowym. I znowu miliony 
były pompowane, ale to było nic, to było w zasadzie to 
ujemne nic, Panie Senatorze. I o tym trzeba mówić, że 
nie mieliście kompletnie pomysłu, jak zareagować na 
sytuację, kiedy elektrownie wiatrowe były wykorzy-
stywane wyłącznie jako przekładnia do pompowania 
pieniędzy z jednego konta na drugie, kiedy nieważne 
było, czy ta elektrownia działa, czy nie działa, bo do-
tacja realizowała zysk z tej inwestycji. I to był poważ-
ny problem – nie zrobiono z tym przez lata nic, a to 
był realny problem. Jeżeli pan wie, o czym mówi… 
Myślę, że trzeba zacząć uczciwie o tym mówić.

Co robi obecny rząd? Oczywiście ograniczanie 
się do energii produkowanej z węgla przy tym, co 
dzieje się obecnie w Europie, byłoby pewnie nieod-
powiedzialne. I w związku z tym zwróćcie państwo 
uwagę na to… Niech pan zechce zauważyć pew-
ne fakty, które dostrzega np. wielkie mocarstwo. 
Stany Zjednoczone Ameryki za to nas pochwaliły 
publicznie, prezydent Stanów Zjednoczonych chwa-
li działania polskiego rządu w zakresie energetyki, 
a pan tego nie widzi. A budowa gazociągu łączącego 
Polskę z norweskim szelfem kontynentalnym? Nie 
widzi pan tego? Nie wiem, czy pan wie, że gaz w ten 
sposób sprowadzany będzie wielokrotnie… „wielo-
krotnie” to przesada, ale będzie znacznie tańszy od 
tego, z którym funkcjonujemy na podstawie fatal-
nych umów sprzed kilku lat, umów z mocarstwem 
wschodnim.

(Senator Jan Rulewski: Orban inaczej to widzi.)
Jeżeli ktokolwiek z państwa czyta o tym czy in-

teresuje się energetyką, to wie, że te poczynania są 
jednocześnie pozytywnie oceniane przez największe 
mocarstwo świata, a pan mówi, że to jest katastrofa, 
że czeka nas w roku przyszłym jakaś… Tutaj trzeba 
szczerze odnosić się do tego, co jest, na chwilę opu-
ścić ten etap demagogii i modelowania wypowiedzi 
podyktowanych wyłącznie chęcią kreowania kryzy-
su, bo takiego kryzysu nie ma. Mało tego, jest sys-
tem rozwiązań skutecznie realizowanych przez rząd, 
również przez obecnego tu pana ministra, który nas 
z tej sytuacji wyprowadza. A te problemy, które pan 
implikuje, twierdząc, że to są największe problemy 
w Europie, problemy, jakie ma tylko Polska… No, my 
tych największych problemów – mówię o przykładzie 
Litwy, Łotwy, Estonii – autentycznie w tej naszej 
energetyce nie mamy. My wciąż energię elektrycz-
ną produkujemy u siebie, w kraju, nie musimy jej 
importować. Pan senator się interesuje energetyką, 
to pewnie wie, ile jest krajów, które mają taki poten-
cjał samowystarczalności energetycznej jak Polska, 
i że to wcale nie jest duża liczba. Również powinien 
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(senator L. Czarnobaj) jako obywatela, który nie interesuje się tak dokład-
nie energetyką jak pan senator. Może pan tutaj z tej 
trybuny zachwalać, że wszytko jest okej, mamy naj-
zdrowsze powietrze w Europie, a w ogóle Niemcy  
to są najwięksi truciciele, a Rosja to jest w ogóle the 
best of the world w sensie dostaw węgla do Polski,  
ale pan tej rzeczywistości nie zmieni. Odczucie więk-
szości Polaków jest odwrotne, takie, jaka jest rze-
czywistość. Mamy olbrzymi problem z energią elek-
tryczną, sprowadzamy coraz więcej węgla, mamy 
najbardziej zatrute powietrze w Europie. I co jest 
najgorsze? To, że nie przedstawiacie państwo żad-
nej perspektywy. Może pan senator ją ma, ja wierzę 
w to, że pan ją ma, bo pan tu mówi o wielu rzeczach 
dobrych i ciekawych, i warto może je rozważyć.  
Ale 4 lata na budowanie takiego fajnego programu, 
dotacja, stałe ceny i co dalej? No, program napraw-
dę bardzo ambitny, gratuluję tych osiągnięć. I chcę 
powiedzieć, parafrazując to, co mówiliście: przez 
4 lata zrobiliście tyle, że stać nas na zamrożenie cen 
i dotacje. Gratuluję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos zabierze pan senator Peczkis.
Proszę bardzo, 5 minut.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję.
Sprostowanie: nie mówiłem, że Rosja jest wrogiem 

polskiego narodu. To jest nieprawda, Panie Senatorze, 
nie powiedziałem czegoś takiego.

Jeżeli chodzi o kwestię dotacji, to gdyby pan spoj-
rzał na mapę dotowania energii w Europie, to zoba-
czyłby pan, że w zasadzie nie ma kraju, który by tego 
nie robił, pośrednio bądź w sposób bezpośredni.

Jeżeli chodzi o model przyjętej dotacji, to Polska 
przyjęła model, w którym – to wynika już z rzeczy-
wistości, z obserwacji rzeczywistości – dotuje się 
zużycie energii przez gospodarstwa domowe. Ja przy-
pomnę kilka liczb: 17 milionów odbiorców energii 
elektrycznej, ok. 14,5 miliona to są gospodarstwa 
domowe, ale one zużywają tylko dwadzieścia kilka 
procent energii. W związku z tym dotujemy dużą 
liczbę podmiotów, dużą liczbę gospodarstw, które 
zużywają małą ilość energii. To jest model odwrotny 
np. do modelu niemieckiego, w którym pan się pewnie 
dobrze orientuje. W tamtym modelu, dla odmiany, 
rząd niemiecki łoi małych, dotując bardzo intensyw-
nie swój potężny przemysł. Ale to jest przemysł, który 
jest oparty na produkcji eksportowej, i dlatego to ma 
wymierny sens. Teraz próba przełożenia tego na pol-
skie realia i znowu pewna niewiedza. Pewnie czytał 
pan, że jest projekt – z tym że w innym minister-
stwie – który zakłada dotacje dla polskiego przemysłu 
energochłonnego. Będziemy o tym dyskutować, jak 

gdy występował przedstawiciel władzy i mówił: 
wszystko jest okej, w ogóle nie ma żadnych pro-
blemów, jedyne problemy stwarzają wszyscy wo-
kół, oczywiście poza tymi, którzy są na wschodzie.  
Ale co, gdy sobie zadamy pytanie: a skąd my ten wę-
giel teraz sprowadzamy? On jest z polskich kopalni, 
Panie Senatorze? Ja nie rozumiem tego. Bierzemy 
węgiel od tego państwa, które pan wymienia jako 
największego wroga. To od wroga bierzemy węgiel? 
Po co? Żeby wzmacniać go gospodarczo? A po co 
bierzemy tyle tego węgla? Żeby truć Rzeczpospolitą, 
mieszkańców najbardziej w Europie zatrutego pań-
stwa? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Ja rozumiem tę odpowiedź, że źle jest dlatego, 
że przez 8 lat… i dalej ta znana melodia. Zapewne 
– choć ja nie jestem, jak powiedziałem, specjalistą 
w tej branży – było ileś błędów i możecie państwo je 
wymieniać, a ja mogę nawet pod tym się podpisać. 
Ale, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Senatorze, 
4 lata jesteście u władzy i jak ja słucham tej debaty 
dotyczącej energetyki, to mi się włos jeży. Jaki dzisiaj 
jest pomysł na to, co się dzieje w branży energetycznej 
‒ bez wchodzenia w szczegóły, bo ja nie podejmę dys-
kusji z panem na ten temat. Zamrożenie cen i dopłaty.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dopłaty.)
Pan jako człowiek młody nie wie, jaki był głów-

ny mechanizm w PRL. Zamrożenie cen i dopłaty  
– to mechanizmy rodem z poprzedniej epoki. Może 
one są dobre, może my marzymy o powrocie pewnych 
mechanizmów, które się sprawdziły przez wiele lat, 
przez 50 lat w Polsce. To po pierwsze.

Po drugie, słuchając pana, patrzyłem na różnego 
rodzaju tendencje cen energii. No, jeśli pan uważa, 
że jest dobrze, to ja gratuluję samopoczucia. Jeżeli 
w Polsce nie ma problemu energetyki…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
…problemu odnawialnych źródeł energii, pro-

blemu w ogóle innych źródeł energii, alternatyw-
nych źródeł energii i jeżeli energia to dzisiaj nie 
jest problem dla Rzeczypospolitej, jej mieszkańców 
i przedsiębiorców, to ja gratuluję. Ile razy jeszcze 
będziemy ustanawiać dopłaty? Czy państwo widzicie 
jakiś kres tych dopłat? 4 miliardy? Najnowszy sondaż 
pokazuje, że Polacy zaczynają się budzić w swojej 
świadomości, mówią tak: ten PiS to chyba jednak za 
dużo rozdaje z naszej kieszeni. A państwo tak lekką 
ręką – 4 miliardy, bo trzeba ratować polskie przed-
siębiorstwa i polską produktywność. Może i tak, i za-
pewne tak, tylko daje się dotację, Panie Senatorze, 
Szanowni Państwo z Prawa i Sprawiedliwości,  
po to, żeby osiągać cel długofalowy. I ja to rozu-
miem, że to może być cztery… czy nawet więcej, 
to może być jakiś okres, ale proszę przedstawić mi, 
jaka jest koncepcja energetyczna Polski, dla mnie 
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(senator G. Peczkis) nich poziomy, i tak, i tak będą mieli mniejszą emisję 
przy tym rozwoju, który mają. To jest ciekawostka. 
No, to wszystko jest skomplikowane.

Jeżeli chodzi o system dotacji, o którym pan mó-
wił, to powiem tak. Gdyby nie było dotacji, to w ogóle 
by nie było farm wiatrowych w Polsce. One powstały 
tylko dlatego, że były bardzo intensywnie dotowa-
ne, bo one ze swojej natury, jeśli chodzi o produkcję 
energii, jaką się tam robi, jaką się w nich wytwarza, 
po prostu się nie opłacają. Każdy ma prawo założyć 
własną działalność, produkować energię z wiatru 
i sprzedawać ją komercyjnie w Polsce po spełnieniu 
norm. Jeśli to się opłaca, proszę to robić, ja to już 
wielokrotnie mówiłem. A mówienie, że to było jak za 
PRL… To czemuście państwo to wdrożyli? To nie był 
pomysł tego rządu. Przy czym produkcja energii… 
Ja uzyskałem i to jest w oświadczeniu na stronach… 
Produkcja energii…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
Już, dziękuję.
…Z tego źródła jest niestabilna. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
(Głosy z sali: Jeszcze…)
A przepraszam bardzo, pan senator Czarnobaj, 

drugi raz. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, skoro jest taka 

ciekawa dyskusja, to muszę powiedzieć 2 słowa.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo! Panie Senatorze!
Proszę się na coś zdecydować. Ja nie wyciągam 

pochopnych wniosków, ja staram się je wyciągnąć 
z tego, co pan mówi tutaj, z tej trybuny, bo prze-
cież ja nie jestem w komisji gospodarki. Rozumiem,  
że zlikwidowaliście kwestię produkcji energii wiatro-
wej, bo były dotacje. Proszę się na coś zdecydować. 
No to ja mówię: dotacja, proszę to zrozumieć, sama 
w sobie nie jest czymś, co nie jest instrumentem na-
wet w gospodarce rynkowej. Wręcz odwrotnie, czę-
sto w odniesieniu do różnego rodzaju przedsięwzięć 
dotacja jest jednym z elementów, które uruchamiają 
branżę, dziedzinę itd., jako pewien mechanizm funk-
cjonujący również w gospodarce rynkowej. Ja nie 
jestem totalnym przeciwnikiem uruchomiania dota-
cji, ale nie może to być jedyny instrument, o którym 
słyszymy dzisiaj z tej trybuny. I jeszcze to mówienie: 
bo inni mają problemy. Ja wysnuwam taki wniosek, 
że dla pana największym problemem jest to, co dzieje 
się w Niemczech, że to oni są głównymi sprawca-
mi naszego nieszczęścia. No okej, niech tak będzie.  

przyjdzie na to pora. Warto pamiętać jednak o tym, 
że polski przemysł energochłonny to jest przemysł, 
który przetrwał najtrudniejsze czasy i który często 
bazował na tzw. monopolu, prawie całkowitym, na-
turalnym I w związku z tym, posiadając duże do-
chody, np. KGHM zakupywał maszyny nie polskie,  
ale np. niemieckie.

Ja podam panu jeden przykład inwestycji, którą 
poczyniono kilka lat temu. W Gdańsku Lotos buduje 
instalację do koksowania produktów ropopochodnych 
i w tej instalacji, która jeszcze nie jest wybudowana 
– powinna być wybudowana już przed kilkoma laty 
– będzie zamontowanych 225 pomp.

(Rozmowy na sali)
Tak, pomp. To takie urządzenia, które pompu-

ją. Wie pan, ile z nich jest produkcji polskiej? Bo 
w Polsce działa świetnie przemysł pompowy, pro-
dukcji pomp. Wie pan, zakup ilu polskich maszyn 
do tej instalacji zapewnili państwo, nasi poprzednicy 
rządowi? Zero.

(Senator Jan Rulewski: Były kiepskie.)
To jeżeli będziemy dotować taką działalność…
(Rozmowy na sali)
Jeżeli będziemy dotować taką działalność i taką 

inwestycję, to możemy się obudzić z takim pro-
blemem, że, chcąc wspierać przemysł niemiecki…  
To może od razu oddajmy część tego przemysłu 
pod zarząd niemiecki. Jeżeli powstają instalacje…  
Ja, Panie Ministrze, zwróciłem się pisemnie do pana 
ministra Tchórzewskiego z tym, według mnie, pro-
blemem, bo to chyba jest problem. Jeżeli będziemy 
wspierać duży przemysł polski, który postanowił ba-
zować na maszynach z Niemiec, z Anglii i z Francji 
i ignorować istniejący polski przemysł maszynowy,  
to się to źle skończy. Nie mówię, że nie ma problemów, 
tego też nie powiedziałem. Są problemy, ale skala 
tych problemów nijak się ma do problemów wielkich 
państw europejskich.

Jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to jakkolwiek by 
pisać, że mamy miasta, które mają największe zatru-
cie tzw. cząstkami PM10, PM2,5, bo mamy, to jest 
to, co fruwa w powietrzu… Ale to nie jest dwutlenek 
węgla. Jeśli chodzi o dwutlenek węgla, to w Europie 
to Niemcy… I tutaj nie wolno spekulować czy sugero-
wać, że jest inaczej, no tak po prostu jest. Jeśli chodzi 
o redukcję dwutlenku węgla, to można powiedzieć, 
że każdy, kto spojrzy na dane bezpośrednie, zobaczy, 
że ona jest relatywna do PKB. Indie, to jest ciekawy 
przykład, które świat próbuje teraz troszkę zmusić 
do tego, żeby w związku z intensywnym rozwojem, 
jaki się tam odbywa, zmniejszyły emisję tzw. gazów 
cieplarnianych… Ale im wyznaczono poziom emisji 
niższy od rzeczywistego wzrostu wynikającego z ich 
rozwoju, czyli oni, decydując się na te wyznaczone dla 
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(senator L. Czarnobaj) Co do tego, na co zgodziła się premier polskiego 
rządu, a wcześniej jeszcze w podobnym duchu godził 
się prezydent Lech Kaczyński, też była wielka dysku-
sja, czy powinniśmy ze względów środowiskowych, 
klimatycznych te zobowiązania podpisywać, czy nie 
powinniśmy ich podpisywać. Pan powinien to pa-
miętać. Ja to pamiętam. Ostatecznie na podpisanie 
tego zdecydowały się – i wtedy, i później – wszystkie 
kraje Unii Europejskiej, ale nie po to, żeby komuś 
zaszkodzić, tylko w jak najbardziej uzasadnionym 
celu: żebyśmy przyczynili się w maksymalnie dużym 
stopniu do zatrzymania zmian klimatycznych. Bo nie 
da się tej działającej tu klimatyzacji rozciągnąć poza 
tę szybę, tam, gdzie jest temperatura 34°C.

Te trudne zobowiązania niełatwo jest zrealizować 
– i o tym warto dyskutować, ale też do tego warto się 
przyczyniać. My to jednak robimy za wolno, wolniej 
niż to, do czego się zobowiązaliśmy. Wyhamowaliśmy 
zamiast przyspieszać. Premier mówi, że będziemy 
płacić za to miliardy, a pan opowiada, że wszystko 
jest okej. Prezes URE mówi, że ustawa jest niedobra, 
Unia Europejska najprawdopodobniej będzie miała 
w tej sprawie swoje wątpliwości, dlatego chociażby, 
Panie Ministrze, że… No, ja spokojnie słuchałem tych 
wszystkich wywodów, prawnicy zarówno sejmowi, 
jak i senaccy, znają je, a jednak mają wątpliwości, czy 
to nie powinno być notyfikowane. Ja też znalazłbym 
tu kilka wątpliwych punktów, ale już nie chciałem tej 
kwestii drążyć i dalej tego rozwijać, bo chciałbym, 
żeby raczej było tak, jak państwo chcecie, czyli żeby 
nie było problemów. Kibicuję temu, a jeżeli o czymś 
tutaj jeszcze mówimy, to dlatego, że powinniśmy 
wspólnie wieloma kwestiami się martwić i powinni-
śmy nawzajem się mobilizować, żeby jak najszybciej 
iść w dobrym kierunku, a nie powinniśmy opowiadać 
jakieś peany, jak to jest dobrze, jak inni są źli, bo to 
niczego nie posuwa do przodu i nie po to tu jesteśmy.

Dlatego jeszcze raz powiem, że faktem są bardzo 
wysokie podwyżki cen prądu w Polsce. I to jest źle, 
to jest źle. Wymieniałem tutaj przyczyny i wskazy-
wałem, że jest niedostateczna reakcja na te przyczy-
ny. Nawet ta kapsuła ratunkowa w postaci ustawy, 
którą rząd rzuca, jest spóźniona, niedopracowana.  
No, po co się tu spotykamy? Po co naprawiamy, dla-
czego to zmieniamy, skoro jest tak dobrze?

(Głos z sali: Nie jest.)
Brakuje realnej perspektywy na przyszłość, 

a przecież do 2020 r. zostało nam tylko kilka miesięcy. 
Dlatego, Panie Senatorze i Szanowni Państwo, rzecz 
nie w tym, żebyśmy się tutaj wymieniali polityczny-
mi uszczypliwościami. Nie w tym rzecz, bo sprawa 
jest poważna. Tu powinna być pełna Izba senatorów 
i rzetelna debata o przyszłości polskiej energetyki, 
bo to jest debata o naszym środowisku, to jest debata 
o przyszłości naszych przedsiębiorstw, to jest debata 
o cenach w naszych sklepach. To jest debata bardzo 

Co do Rosji to ja powiem tak. Trzeba się zdecydować, 
czy Rosja z punktu widzenia gospodarczego, politycz-
nego itd. jest naszym przyjacielem, wrogiem czy jest 
państwem neutralnym. Ja tylko zadaję pytania, ja nie 
kwantyfikuję, że pan stawia Rosję w szeregu państw 
aspirujących do Unii Europejskiej. Ale zadaję tu sobie 
jako Polak pytanie, bo skoro mówimy o problemach 
dotyczących relacji militarnych, politycznych z Rosją, 
a przy tym jesteśmy dzisiaj jednym z największych 
importerów rosyjskiego węgla – i to jeszcze, nie daj 
Boże, węgla, który jest wydobywany w Donbasie  
– to chyba rodzi to jakiś niepokój i pytania.

A jeżeli do tego dokładamy to, o czym pan mówi, 
czyli że należy kupować tylko polskie produkty  
– bo tak zrozumiałem wypowiedź w zakresie pro-
dukcji pomp… Ja nie jestem specjalistą od pomp, 
ale trochę pomp w życiu widziałem, bo pracowa-
łem w zakładach celulozowo-papierniczych, gdzie 
cały system opierał się na pracy pomp, i chcę panu 
powiedzieć – niestety, to było przykre – że tam nie 
było żadnej pompy polskiej. A wie pan dlaczego?  
Bo po prostu te, które tam były, były lepsze tech-
nicznie, bardziej wydajne i tańsze. W związku z tym 
my musimy stawiać na to, Panie Senatorze – mówię 
to, skoro pan już ten temat poruszył – żeby pompy 
w Polsce były tak samo dobre, tak samo wydajne…

(Głos z sali: Najlepsze.)
…o cenie niższej lub takiej samej. Nie chodzi o to, 

by kupować je dlatego, że są polskie. Proszę zauważyć, 
że my już jesteśmy na wspólnym rynku, który nazywa 
się zjednoczona Europa, ponadto ludzie chcą kupo-
wać produkt dobry, tani, stabilny itd., itd. Oczywiście 
w Polsce powinno się brać pod uwagę także to, czy jest 
to produkt, który wyprodukowano w Polsce. I ja tylko 
tyle chciałem powiedzieć na temat tego pana projektu 
związanego z pompami gdzieś tam, w Orlenie.

Ale to się ma nijak, Panie Senatorze, do tego, 
o czym wcześniej powiedziałem. Nie ma perspektywy 
dotyczącej energii w Polsce. Jest projekt polegający na 
zamrożeniu cen i na dotacji. Ja rozumiem, że to może 
być element krótkotrwały, z perspektywą: co dalej? 
I o tym, co dalej, jakoś nie słyszymy. Usłyszymy to 
w następnym roku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senatorze 

Peczkis! Mówię do pana, bo nawiązywał pan do mojej 
wypowiedzi.
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(senator M. Augustyn) cesach chemicznych. Utrzymywanie kotłowni, do-
sypywanie węgla, nawet szuflami, zwłaszcza zimą, 
w przemyśle chemicznym nie jest rozwiązaniem  
na te czasy.

W tych pańskich rozważaniach jest jeszcze jeden 
błąd ‒ poprowadził pan nas takim szlakiem turystycz-
no-handlowym, zawadzając o Teksas, Moskwę czy 
zagłębie donieckie, gdzie się ten węgiel wydobywa, 
i pompując w opinię publiczną to, że gaz amerykański 
jest kilkakrotnie tańszy. Otóż przed panem występo-
wał niedawno pan minister Naimski i on tak daleko 
się nie posunął, żeby powiedzieć, że amerykański 
gaz jest kilkakrotnie tańszy. Mówił tylko, że cena 
jest przystępna. Przystępna cena nie oznacza ceny 
kilkakrotnie mniejszej.

(Senator Grzegorz Peczkis: Nie amerykański, tyl-
ko norweski.)

Norweski, tak. Przepraszam, tak pan powiedział. 
Ale też mówią, że amerykański gaz jest po przystęp-
nej cenie.

To ja pana pytam – może mi pan odpowiedzieć 
w kuluarach ‒ jak to jest, że 16 krajów europejskich 
o bardzo rozwiniętych gospodarkach, efektywnych, 
co również znaczy tanie produkty czy względnie ta-
nie, kupuje ten rosyjski gaz? Jak to jest, że najwięk-
sze koncerny w Europie, w tym właśnie największy 
światowy koncern chemiczny ‒ nie wiem, czy on 
produkuje uszczelki – BASF, proszę pana, kupuje 
rosyjski gaz. Czy oni nie potrafią liczyć? Czy te głup-
ki, proszę pana, ulegają jakiejś złej rosyjskiej propa-
gandzie? Właśnie dlatego, że potrafią liczyć, BASF 
jest w stanie podbijać rynki amerykańskie. Dobrze  
by było, żebyśmy my się nauczyli.

Jeśli pan jest zachwycony opinią amerykańskiego 
mocarstwa ‒ ma pan do tego prawo ‒ to warto wie-
dzieć, że gazu w Ameryce nie sprzedaje prezydent 
Trump, nawet ma tu mało do gadania. Gaz amery-
kański czy ropę sprzedają prywatne koncerny i pre-
zydent amerykański nawet się niespecjalnie wpycha. 
On może tylko udzielać licencji, koncesji. Warto też 
wiedzieć ‒ żeby pan pamiętał ‒ że jak prezydent ame-
rykański zmieni decyzję, to ten gaz tutaj nie dopłynie, 
bo nie da licencji. I tak było. Gaz amerykański nie 
dopływa z uwagi na ograniczenia eksportowe prze-
widziane w prawie.

Tak że proponowałbym jednak tutaj trochę takiej 
otwartości, a nie zacięcia, i przede wszystkim to, żeby 
uciekać w stronę dobrej, optymalnej energetyki, a nie 
pompować w opinię publiczną temat niewłaściwej 
produkcji pomp niemieckich.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.

poważna, więc nie spłycajmy tego i skończmy z tym 
przerzucaniem się oskarżeniami. Zauważmy powagę 
sytuacji, realne zagrożenia i wspierajmy się w szuka-
niu dobrych rozwiązań.

Wydaje mi się, że taki postulat, Panie Marszałku 
– nie pierwszy raz go zgłaszam – żeby… Dobrze by 
było, gdyby Prezydium Senatu wzięło to pod uwagę. 
Obawiam się, że jeśli nie nastąpi tutaj zdecydowany 
zwrot, koszty zaniechań będą po prostu gigantyczne.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie tematem wiodącym jest tu oczy-

wiście energetyka, dotacje, regulacje, rozwój inwe-
stycyjny. Drugim wątkiem tej debaty, który wpro-
wadził pan senator Peczkis, była próba naprawy tej 
energetyki przez pompy. Ja rozumiem, że pompo-
wać można… Ale panu chodziło raczej o pompowa-
nie opinii publicznej przeciwko wolnemu rynkowi. 
Skądinąd jest to pogląd popularny w moim sąsiedz-
twie, u połowy Torunia. Tam wówczas też ogłoszo-
no, że polskie najlepsze, a Polska utrzymuje Unię 
Europejską, pompując w nią bilion złotych. Prosiłbym 
jednak, żeby pan w tych swoich dywagacjach ener-
getycznych – niewątpliwie słusznych i popartych 
głęboką wiedzą – nie posuwał się do… Ja się trochę 
znam na pompach. One mają związek z energetyką.  
Do niedawna Polska była zalana pompami nie niemiec-
kimi, tylko duńskimi. Grundfos to jest firma, która 
od dziesiątek lat podbija rynek światowy. Energetyka 
a pompy… Ja bym raczej powiedział: węgiel a pom-
py. Owszem, ma to związek. Pompy mają w sobie 
uszczelki, a uszczelki są z gumy. Guma jest produ-
kowana w przemyśle chemicznym, a polski przemysł 
chemiczny był oparty o energetykę węglową, ale nie 
tylko, bo również o pewne rozwiązania hitlerowskie. 
Oni nie mieli benzyny, więc produkowali benzynę 
syntetyczną. Do produkcji uszczelek ‒ bodajże naj-
ważniejszego elementu pompy, przynajmniej jeśli 
chodzi o jej sprawność ‒ używany jest albo kauczuk, 
albo guma węglowa. W Polsce produkowano gumy 
węglowe, ale były one nieszczelne, wysiadały, diabli 
je brali już po paru obrotach i dlatego przestano je… 
A dlaczego przemysł chemiczny w Polsce, m.in. za-
kłady „Stomil” w Bydgoszczy, nie mógł produkować? 
Bo był oparty na energetyce węglowej. Energetyka 
węglowa jest zbyt droga i zbyt mało sterowna w pro-
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(wicemarszałek M. Seweryński) pozwu. Mianowicie w miejsce dotychczasowej zasa-
dy, że następuje doręczenie na adres wskazany przez 
stronę powodową i jeżeli przesyłka nie zostanie pod-
jęta, to uważa się, że jednak doręczenie zostało do-
konane, czyli przyjmowana jest taka fikcja prawna, 
że jest skutek prawny, ponieważ przyjmuje się, że 
jednak doręczenie nastąpiło… Teraz się od tego od-
chodzi i wprowadza się zasadę, że jeżeli takie pismo, 
czyli pozew, nie zostanie odebrane, a tym samym nie 
zostanie doręczone stronie pozwanej, to sąd wzywa 
stronę powodową do wskazania właściwego adresu, 
względnie do dokonania tzw. doręczenia komorni-
czego, czyli przez komornika. No i tutaj przedsta-
wiciele zawodów prawniczych, ale również szeregu 
organizacji, które były reprezentowane, zwracali 
uwagę na ryzyko sparaliżowania postępowania, jak 
również na wysokie koszty doręczeń komorniczych. 
Są one ustalone w ustawie na 60 zł. Komornik po-
winien otrzymać takie wynagrodzenie plus jesz-
cze 10 zł – jest taki ryczałt, 10 zł – jeżeli dokonuje 
tego w odległości ponad 10 km od swojej siedziby.  
To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa, też bardzo ważna, która została 
przedyskutowana, to kwestia kosztów sądowych, 
a w szczególności – to jest primo – ich wysokości. 
Opłaty sądowe w sposób wyraźny wzrosły. W za-
sadzie – ja to przejrzałem – wzrosły mniej więcej 
2,5-krotnie.

Secundo, kwestia skutków niedokonania opła-
ty sądowej przez profesjonalnych pełnomocników. 
Mianowicie wprowadzono zasadę, że jeżeli profe-
sjonalny pełnomocnik nie uiści od razu wymaganej 
opłaty sądowej, to środki odwoławcze, czyli apelacja, 
zażalenie, podlegają odrzuceniu. Jeśli jednak w ter-
minie tygodniowym od doręczenia postanowienia 
o odrzuceniu środka odwoławczego zostanie uiszczo-
na opłata w podwójnej wysokości, to nastąpi dalszy 
etap postępowania, czyli postępowanie apelacyjne. 
Powiem szczerze, że w dyskusji zwracałem uwagę 
na to, że taka regulacja dotycząca odrzucenia środka 
odwoławczego kiedyś istniała i tu, u nas, w Senacie 
przy okazji nowelizacji kodeksu postępowania cy-
wilnego zlikwidowaliśmy tę regulację, uznając ją  
za nieuzasadnioną, albowiem pozbawiała ona stronę 
dostępu do wyroku, czyli dostępu do sądu, z powodu 
okoliczności zupełnie drugorzędnej, jaką jest kwestia 
opłaty sądowej. Bo przecież proces toczy się o roz-
strzygnięcie konkretnego sporu, a opłaty sądowe są 
pewnym dodatkiem, który istnieje po to, żeby po-
krywać koszty funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości. Nawiasem mówiąc, w jednych państwach 
on istnieje, w innych – nie istnieje.

Jak ja rozmawiam z kolegami Francuzami i mó-
wię, że jest coś takiego jak opłaty sądowe, to oni się 
bardzo dziwią i pytają: dlaczego są opłaty sądowe, 
czy w Polsce nie ma podatków i dlatego trzeba płacić 

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

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

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 1196, a spra-
wozdanie komisji ‒ w druku nr 1196 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma go.)
(Senator Stanisław Kogut: Zbysiu przyjdzie.)
(Głos z sali: 5 minut przerwy.)
(Głos z sali: Może Sztarkowa, Panie Marszałku?)
(Senator Alicja Zając: Sprawozdawca mniejszo-

ści…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Już jest senator Cichoń.)
Proszę pana senatora Zbigniewa Cichonia o przed-

stawienie sprawozdania Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu, które dosyć dłu-

go trwało, albowiem zmiany są obszerne, rozważyła 
ustawę uchwaloną przez Sejm i postanowiła, primo, 
odrzucić propozycję odrzucenia projektu, a secundo, 
przyjąć projekt z poprawkami, które zaproponowało 
Biuro Legislacyjne, a tych poprawek jest kilka.

Właściwie sprowadzają się one głównie do jed-
nego zagadnienia natury bardziej prawnej, związa-
nego z kwestią terminu wznowienia postępowania. 
Mianowicie w tej ustawie skrócono termin wznowie-
nia postępowania w sprawach gospodarczych do lat 5, 
odstępując od ogólnej zasady art. 408 k.p.c., która 
przewiduje termin 10-letni. Po zwróceniu przez Biuro 
Legislacyjne uwagi na to, że jest to pewna niespój-
ność, która nie ma właściwie żadnego uzasadnienia, 
zostało to oczywiście uwzględnione. No i pozostałe 
uwagi – tak jak mówiłem – dotyczą kwestii bardziej 
redakcyjnych i technicznych aniżeli merytorycznych.

Oczywiście dyskusja była – tak jak mówiłem – 
dosyć długa, zwłaszcza że sporo było przedstawicieli 
różnych zainteresowanych organizacji i profesjona-
listów wykonujących zawody prawnicze, czyli byli 
obecni przedstawiciele adwokatury, radców praw-
nych. Dyskusja skupiała się głównie na kwestiach 
dotyczących, po pierwsze, zmiany systemu doręczeń 
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) ściwie tym momentem, w którym sędzia wykazuje 
sposób rozumowania i argumentację, co przecież dla 
strony ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że w za-
leżności od tego, jakie tam będą podane argumenty, 
strona albo się zdecyduje na składanie apelacji, albo 
się nie zdecyduje. W związku z tym unikanie sporzą-
dzenia uzasadnienia wyroku poprzez wprowadzenie 
tego rodzaju wymogu właściwie chyba nie za bardzo 
ma sens. Ja, ponieważ już dosyć długo jestem adwo-
katem, przypomnę, że kiedyś takie opłaty od wniosku 
o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia 
istniały. Istniały one na gruncie ustawy o kosztach 
sądowych z roku 1967. Następnie ustawa z roku 2005 
z tego zrezygnowała. No, dzięki Bogu, minęło 14 lat 
i tak to funkcjonowało, że tych opłat nie było.

Pan minister oczywiście przedstawił swoje stano-
wisko, zaakceptował wszystkie poprawki proponowa-
ne przez Biuro Legislacyjne, nie podzielił natomiast 
tych zastrzeżeń związanych z kosztami, związanych 
z obowiązkiem kontrolowania przez fachowych peł-
nomocników postępowania sądu i zwracania mu 
uwagi na uchybienia procesowe. Wskazywał na to,  
że często wnioski o doręczenie uzasadnienia orzecze-
nia były składane na wyrost, pochopnie, ponieważ nie 
pociągało to za sobą żadnych kosztów. Jeżeli chodzi 
z kolei o kwestię opłat sądowych, to pan minister 
argumentował, że od profesjonalistów można wyma-
gać więcej i że w związku z tym tego typu restrykcje 
jak odrzucenie środka odwoławczego, jeżeli opłaty 
nie ma, czy też ewentualnie nałożenie obowiązku 
dwukrotności tej opłaty, jeżeli po odrzuceniu ktoś się 
decyduje na podtrzymywanie apelacji, jego zdaniem 
są uzasadnione. I to właściwie byłoby pokrótce tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie i Panowie Senatorowie, chciałbym ser-

decznie powitać na sali przewodniczącą Ko- 
misji Sprawiedliwości Zgromadzenia Narodowe- 
go Wietnamu wraz z towarzyszącą jej delegacją. 
(Oklaski)

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie…

Ale zanim poproszę o zadawanie pytań, proszę 
o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego jako 
sprawozdawcę mniejszości w tej samej sprawie.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wniosek mniejszości wydaje się surowy, bo powia-

da, że należy tę ustawę odrzucić, ale moje wystąpienie  

za to, że sądy prowadzą sprawy? No, jest to różnie 
uregulowane w różnych państwach. Jest to też pewien 
wskaźnik tego, jak podchodzić do opłat sądowych.  
To jest kwestia opłat.

Następne zagadnienie, o którym dyskutowano,  
to kwestia istnienia wymogu… To nie jest nowość, tu-
taj jedynie nieco zmodyfikowano ten wymóg. Chodzi 
o istnienie wymogu, aby profesjonalny pełnomocnik, 
czy to radca prawny, czy adwokat, zwracał uwagę 
sądowi, i to obligatoryjnie, na naruszenia procedury 
postępowania pod rygorem niemożności uczynienia 
takich właśnie zarzutów co do owych naruszeń w po-
stępowaniu apelacyjnym. Tu zwracano uwagę na to, 
że – nie ukrywam, że ja ten temat poruszyłem, m.in. 
ja, bo inni koledzy też – jest to chyba niepotrzebne 
nakładanie na profesjonalnych pełnomocników obo-
wiązku czuwania nad działaniem sądu, co zresztą 
wydaje się nawet pewnego rodzaju żenującą sytuacją 
dla tych pełnomocników, którzy mają zwracać uwagę 
sądowi na naruszenia procedury. Wskazywaliśmy, że 
to czasami niepotrzebnie konfliktuje stronę, a w za-
sadzie pełnomocnika, z sędzią. No bo są różni sę-
dziowie, o różnej wrażliwości. Czasami ktoś uważa, 
że to jest uchybienie jego godności sędziowskiej, gdy 
pełnomocnik śmie zwracać mu uwagę, że występuje 
jakieś uchybienie procesowe. A zwracam uwagę na 
to, że skutki tego są bardzo ważkie dla stron postępo-
wania. Mianowicie jeżeli fachowy pełnomocnik nie 
zwróci uwagi np. na to, że sąd bezzasadnie oddalił 
wniosek o przeprowadzenie określonego dowodu,  
np. o przesłuchanie świadka, dokonanie wizji czy do-
konanie eksperymentu, to potem w apelacji nie można 
zarzucić, że ten dowód nie został przeprowadzony, 
a był konieczny do wyjaśnienia okoliczności sprawy 
i wydania prawidłowego rozstrzygnięcia. Zatem tego 
typu formalizm procesowy może być nawet prze-
szkodą w dojściu do prawdy materialnej, a przecież 
chyba o to chodzi.

Trzecia kwestia. Właściwie znowu wracam  
do kosztów, tylko tym razem związanych już nie 
z opłatami sądowymi od wnoszonych środków odwo-
ławczych, tylko z wprowadzeniem pewnej nowości, 
mianowicie z wprowadzeniem obowiązku uiszcze-
nia opłaty sądowej w wysokości 100 zł od wniosku 
składanego do sądu o sporządzenie i doręczenie 
uzasadnienia orzeczenia sądowego, jakie zapadło. 
Wskazywane tu było, że jest to nowość, która po-
woduje niepotrzebne komplikacje, gdyż skutek tego,  
że ktoś nie uiści opłaty, jest podobny jak w przypadku 
tych opłat, o których mówiłem wcześniej, czyli za-
pomnienie uiszczenia opłaty od tego wniosku może 
zamykać drogę sądową, bo wtedy będzie niedopusz-
czalne rozpoznanie środka odwoławczego. Poza tym 
wskazywano też, że uzasadnienie orzeczenia jest wła-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) gi. Najważniejszy jest ten proces, który teraz, w tej 
chwili przebiega, bo on pewno budzi zainteresowanie 
opinii publicznej. Jak szybko my sobie poradzimy 
z decyzją? No, poradzimy sobie bardzo szybko.

Przeciwnie jest w wielu krajach rozwiniętych Azji, 
Ameryki szczególnie, no i w innych państwach eu-
ropejskich, gdzie procesy przygotowawcze są bardzo 
mozolne. Takiego przykładu użyję… Co prawda nie 
dotyczy on ścieżki prawnej, ale podejrzewam, że tam 
ona mogła być jeszcze dłuższa. Otóż gdy w pewnym 
państwie – już nie wymienię nazwy, bo ona budzi 
tutaj złe reakcje – zamierzano wprowadzić podwyżkę 
VAT o 1%, proces dochodzenia do tej podwyżki trwał 
2 lata, dlatego że trzeba było sporządzić kalkulacje. 
A jeszcze bardziej… Senator Mamątow w tej dzie-
dzinie jest znany jako dobry… Proces podnoszenia 
wieku emerytalnego trwał w tym samym państwie 
5 lat. No, żeby nie powiedzieć o brexicie… W końcu 
w państwie, które lubimy i którego nazwę można 
wymienić, w Anglii, proces dochodzenia do brexitu 
trwa parę lat i jeszcze nie jest to rozstrzygnięte.

A tu mamy do czynienia z aktem prawnym, który 
reguluje… który jest przedmiotem powszechnego 
użytku w milionach wydań, bo tylu Polaków staje 
na wokandzie sądowej – samemu bądź w towarzy-
stwie pełnomocnika, ale na pewno z udziałem sądu. 
Zatem jakość przygotowania tego prawa… Ten zarzut,  
że zbyt mało daje się czasu na jego wdrożenie, jest, 
myślę, dostatecznie uzasadniony.

I ja nie wiem… Panie Ministrze, pytanie do pana 
bym miał od razu: czy naprawdę istnieje jakaś taka 
siła, taka konieczność, żeby to dzisiaj, teraz, z tymi 
wątpliwościami – żeby nie powiedzieć: wnioskami 
negatywnymi – przyjąć? Ja twierdzę, że nie. I stąd 
uzasadnienie tego wniosku było takie, żeby jeszcze 
poczekać, jeszcze intensywnie popracować, żeby te 
wątpliwości, które przekazał tak wiernie pan senator 
Cichoń, rozstrzygnąć. I to jest właśnie takie moje 
ogólne pytanie… Ja podobno jestem tutaj z tego zna-
ny. Otóż my w ogóle nad kodeksami, nad czymś,  
co konstytuuje istotę naszych stosunków… Nie wła-
dza – obywatele, ale obywatele – obywatele, obywa-
tele – podmioty gospodarcze, obywatele – instytucje, 
niekoniecznie publiczne. Dlaczego my tak szybko, 
nocą na ogół, to rozstrzygamy? A przecież, jak rozu-
miem, ambicją pana ministra – wiem, że pan minister 
Piebiak to człowiek ambitny – jest, żeby ten kodeks 
trwał wiele lat, na wiele lat był uchwalony. Zwłaszcza 
że postawił zarzut, że poprzednia ekipa przez 8 lat nic 
nie zrobiła. No, to jest argument, żeby następna ekipa 
zrobiła coś, czego już nie trzeba będzie poprawiać.

Jakie jeszcze były zastrzeżenia? No oczywiście 
– o tym chyba częściowo mówiono, ale mnie to zain-
teresowało – rezygnacja z obowiązku pisania uzasad-
nienia przez sądy i wprowadzenie opłaty, jeśli dobrze 
pamiętam, 100 zł. Rzeczywiście jest to novum. Jest 

służy zmiękczeniu takiego proceduralnego postę-
powania, bo innego nie ma. Wcześniej my, autorzy 
wniosku mniejszości, głosowaliśmy za przyjęciem 
poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne. 
Jednak ten wniosek ostatecznie postawiliśmy i choć 
w głosowaniu uzyskał aprobatę zaledwie 2 senato-
rów, to mimo wszystko jesteśmy skłonni go dzisiaj 
podtrzymywać. Właściwie argumentem za podtrzy-
mywaniem tego wniosku powinno być wystąpienie 
mojego szanowanego przedmówcy, sprawozdawcy 
wniosku większości, czyli pana senatora Cichonia. 
W rzeczywistości było tak, że dzisiaj podniósł on 
zagadnienia, iż ta wielka legislacja, ta wielka inicja-
tywa dotycząca kodeksu postępowania cywilnego 
wymaga wielkiego namysłu i budziła zastrzeżenia  
– jak słusznie powiedział i co niejako uzasadnia to, 
co ja mówię – obecnych profesjonalistów prawa, czyli 
Naczelnej Izby Adwokackiej, rady radców prawnych, 
komorników i jeszcze innych podmiotów, których 
nie pamiętam, a które przyjęły jednak to przekona-
nie przedstawione na początku przez pana ministra, 
że ta ustawa nie jest przeciwko komuś czy na rzecz 
kogoś, tylko na rzecz czegoś. Mianowicie w uzasad-
nieniu pan minister powiedział, że tu chodzi o przy-
spieszenie działań proceduralnych, poprawę jakości 
procesowania, ułatwienia – i to jest takie doktry-
nalne, powiedziałbym, ideologiczne – dla słabszej 
strony, a także dyscyplinowanie uczestników pro-
cesu, zarówno stron, pełnomocników, jak i samego 
sądu. I w rzeczywistości to jest prawdziwe wyzwa-
nie, które, wydaje się, pan minister w założeniach 
przedstawił, bo liczba paru milionów spraw, które 
zalegają, które powstają podczas działania wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce… To rzeczywiście wyma-
ga naprawy, tyle że instrumenty, które zastosował 
pan minister w tej ustawie, niekoniecznie przystają  
do tego powszechnego oczekiwania.

Zacznę od tego, o czym nie mówił tu mój przed-
mówca – albo zapomniał, albo ja dobrze nie usłysza-
łem. Otóż przedstawiciele tych izb, którzy w końcu 
będą odbiorcami… mają być odbiorcami tegoż nowe-
go ustalenia prawnego, zarzucają przede wszystkim 
zbyt krótkie vacatio legis. W niektórych przepisach 
– ale powiedzmy szczerze: tych mniej znaczących  
– okres na wprowadzenie tych zmian wynosi 14 dni, 
a w przypadkach skrajnych, w przypadku tych trud-
niejszych przepisów, 3 miesiące. Oni dowodzą, że ten 
okres vacatio legis jednak wykracza poza wymogi 
konstytucji. Ja bym się do tego przychylił, argumen-
tując to taką swoistą filozofią procesów w Polsce,  
nie tylko prawnych, w których na ogół przyjmuje się, 
że przygotowanie jakiegoś aktu, jakiejś konstrukcji 
czy jakiegoś procesu gospodarczego to jest sprawa 
błaha, niewidoczna, mało atrakcyjna i niegodna uwa-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) ale jakieś osoby może jednak zechcą później z tego 
skorzystać. Przecież dzisiaj dokumentuje się takie 
rzeczy na kasecie czy jako pliki wideo, więc moż-
na korzystać z tych form. Jeśli dobrze pamiętam, 
pełnomocnicy na podstawie praw wprowadzonych 
w Senacie mogą z tych form pomocniczych skorzystać.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ten wniosek nie jest wetem wobec pańskich po-

czynań. Jest prośbą o więcej i lepiej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

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

Nie ma takich pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan wiceminister Łukasz Piebiak pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko, chociaż projekt jest długi i obszerny. 

Bardzo ożywiona dyskusja odbyła się wczoraj w go-
dzinach popołudniowo-wieczornych na posiedzeniu 
komisji. Ja chciałbym przypomnieć Wysokiej Izbie 
główne założenia tego projektu.

To, jak myślę, największa w historii propozycja 
zmiany kodeksu postępowania cywilnego, propozycja 
kluczowa – zaakceptowana przez izbę niższą – pro-
pozycja odnosząca się w istocie do całego nurtu pro-
cesowego, który jest przewidziany w kodeksie postę-
powania cywilnego. Naczelną ideą, która się przewija 
przez te przepisy, jest przyspieszenie i usprawnienie 
postępowań cywilnych.

Jak tutaj panowie senatorowie już wspominali, jest 
to dla życia społecznego, dla obywateli niezmiernie 
istotny akt prawny. Kodeks karny czy kodeks postę-
powania karnego jest może bardziej, powiedziałbym, 
widowiskowy, ale na szczęście przestępczości nie 
mamy jakiejś takiej bardzo wielkiej i nikły odsetek 
obywateli to przestępcy, stosunkowo nikły – po-
krzywdzeni. Za to każdy obywatel prędzej czy póź-
niej stanie przed obliczem sądu cywilnego i każdemu 
obywatelowi musi zależeć na tym, żeby ta sprawa 

to novum. Tego do tej pory nie było. Pan minister 
udowadniał – nie odrzucam tego argumentu – że czę-
stokroć tania instytucja, czyli pisanie akt bez kosztów 
przez sądy, zajmowała, jak pamiętam, 1/3 czasu pracy 
sądów. Jeśliby to przyspieszyć, jeśliby odciążyć sądy, 
to byłoby to na rzecz orzekania. Ten argument jest 
słuszny. Ale jest pytanie o prawa tych wszystkich, 
którzy chcieliby uzyskać to na piśmie.

Druga instytucja, na temat której trochę więcej 
powiem, to wprowadzenie nowej instytucji dotyczą-
cej doręczenia informacji. To jest nam wszystkim 
znane, bo pewnie częstokroć… Chodzi o doręczenie 
informacji o powództwie, przekazanie informacji 
przez sąd o powództwie i o brak skuteczności, czyli 
niepobieranie awiza, świadome bądź nie, a nawet nad-
używanie tego ze strony tych, co kierują powództwa, 
po to żeby uzyskać efekt ekonomiczny, czyli zysk. 
Tworzy się tu nową instytucję w postaci postępowa-
nia komorniczego. Brzydko mówiąc, może trochę 
upraszczam: komornik stanie się gońcem sądu w celu 
skutecznego doręczania, skutecznego zawiadomie-
nia. Dodajmy do tego, że wezwanie komornicze ma 
kosztować 60 zł.

Analizując różne sprawy alimentacyjne, a więc też 
cywilne, jakkolwiek by było, tyle że z kodeksu rodzin-
nego, stwierdzam, że to jest cofanie się do średniowie-
cza, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych występuje 
nawet instytucja bezpośredniego wrzucania pozwu do 
kieszeni. W moim przekonaniu – mówię to na podsta-
wie moich obserwacji – instytucja fizycznego gońca, 
który wręcza powództwo, nie będzie ani skuteczna, 
ani, jak się okazuje, tania. Może to zadowoli sądy,  
że użyły takiego instrumentu.

Jakie jest rozwiązanie? Podpowiada je technika. 
Panie Ministrze Piebiak, mówię o tym, co jest pańską 
troską. Dużo pan mówił o tym doręczaniu. W pew-
nym państwie, na szczęście niezaczynającym się na 
N, czyli nie Niemczech, w państwie duńskim jest 
to rozwiązane przez technikę. Każdy obywatel ma 
adres e-mailowy, e-adres i na taki adres w dowolnym 
czasie, w sobotę, w niedzielę – a więc jest krócej i bez-
sprzecznie taniej, bo to nic nie kosztuje – wysyłana 
jest korespondencja sądowa, publiczna, podatkowa. 
I nie ma odmowy przyjęcia. Nie ma też potrzeby po-
twierdzania. Po prostu wszystko jest dostarczane. 
Każdy obywatel ma e-pocztę i tam ten pozew wpły-
wa. I pozew uznaje się za przyjęty.

Kolejnym rozwiązaniem, które było kwestionowa-
ne i przedstawiane tutaj przez pana senatora Cichonia, 
jest sprawa rezygnacji z odczytywania sentencji wy-
roku, jeśli nie ma nikogo na sali. No niby jest to proste 
i logiczne, i rozsądne, niemniej jednak mogą się zda-
rzyć sytuacje, w których z różnych powodów… To nie 
musi być odczytane, bo nie ma takiego obowiązku,  
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) mentalnie uprawnienia procesowe do tego, ażeby za-
tamować proces, czyli stosują różnego rodzaju tech-
niki obstrukcyjne. Jeżeli sąd nie ma narzędzi, żeby 
zwalczać tego rodzaju techniki, to cierpi tak naprawdę 
niewinny, cierpi ktoś, kto ma pecha procesować się 
z kimś nieuczciwym, z takim cwaniakiem proce-
sowym. I wszyscy uczestnicy procesów cywilnych 
czy gospodarczych potwierdzą – sędziowie, ale także 
adwokaci czy radcowie prawni – że są takie sytuacje. 
Wielką wadą dotychczasowego kodeksu postępowa-
nia cywilnego, tej wersji, która obowiązuje, było to, 
że sąd właściwie był bezradny wobec takich sztu-
czek wykonywanych czy to przez same strony, czy 
też niestety czasem przez pełnomocników, radców 
prawnych, adwokatów. Sąd musi mieć narzędzia, żeby 
tego rodzaju naganne praktyki zwalczać, dlatego też 
takie narzędzia w tym przedłożeniu przewidujemy.

Kolejną grupą zagadnień, która jest istotna,  
są zagadnienia dotyczące szczególnej ochrony tych 
słabszych stron procesu cywilnego, przede wszystkim 
konsumentów i właśnie drobnych przedsiębiorców, 
o których wspominałem przed chwilą. No, nie może 
być tak, jak jest dzisiaj, że bank, że wielki przedsię-
biorca, że korporacja, wykorzystując instrumenty 
prawa procesowego, doprowadza do tego, że spór 
toczy się przed sądem właściwym dla banku, dla kor-
poracji, a nie przed sądem właściwym dla konsumen-
ta. Czyli nie dość, że mamy do czynienia z zupełnie 
nierównomierną pozycją finansową i każdą inną stron  
– bo z jednej strony bank, a z drugiej strony człowiek, 
który zarabia przeciętną krajową czy minimalną kra-
jową – to jeszcze instrumenty prawa procesowego, 
które dzisiaj obowiązują, powodują, że to się będzie 
toczyć w sądzie właściwym dla banku, nie wiem, 
w Warszawie, a nie w Przemyślu czy w Szczecinie, 
gdzie zamieszkuje konsument. No, tak nie może być. 
Normy prawa procesowego nie powinny prowadzić 
do takich sytuacji i my wprowadzamy możliwość 
dokonania wyboru przez konsumenta i rozstrzygania 
jego sprawy przed sądem dla niego właściwym. Duży 
przedsiębiorca ma możliwość, żeby się do tego dosto-
sować i dostosuje się. Jeżeli będzie chciał wchodzić 
w spór, to niech się sądzi tam, gdzie zamieszkuje słab-
sza strona, a nie tam, gdzie ma swoją siedzibę i gdzie 
jest to dla dużego przedsiębiorcy wygodniejsze.

Oczywiście są też kwestie, o których tutaj panowie 
senatorowie wspominali, kwestie doręczeń, kwestie 
opłat – niektóre wzrosły, niektóre zmalały, to nie jest 
tak, że generalnie wzrosły. Myślę, że o tym jeszcze 
będziemy mówić, ale o tej kwestii doręczenia przez 
komornika chciałbym teraz powiedzieć.

No, nie może być tak – i ci wszyscy, którzy to 
krytykują, muszą to przyznać – że pochwala się dzi-
siejszą sytuację, w której częstokroć wykorzystuje się 
normy prawa procesowego do pokrzywdzenia słab-
szych stron. Znamy takie przypadki – także z per-

dla niego istotna była rozpoznana nie tylko dobrze 
merytorycznie, ale także sprawnie. Tego wymaga 
konstytucja, art. 45: każdy ma prawo do rozpozna-
nia sprawy przez niezawisły sąd bez nieuzasadnio-
nej zwłoki i w rozsądnym terminie. I o to chodziło, 
kiedy przygotowywaliśmy tę nowelizację. Myślę,  
że jeżeli zostanie uchwalona, to potwierdzą się nasze 
przewidywania.

Co my mamy wewnątrz tego dokumentu? Mamy 
np. przywrócenie postępowania odrębnego w spra-
wach gospodarczych – coś niebywale istotnego dla 
sprawności obrotu gospodarczego. Od tego, jak funk-
cjonuje gospodarka… Na szczęście dobrze funkcjo-
nuje teraz, ale ta gospodarka jest też uzależniona od 
sądów, a od sprawnie funkcjonującej gospodarki za-
leży dobrobyt nas wszystkich. Usunięcie w 2012 r. 
przez poprzednią koalicję rządzącą odrębnego po-
stępowania w sprawach gospodarczych w sposób 
oczywisty – i to potwierdzają statystyki – odbiło się 
na sprawności postępowań sądowych. Sądy gospo-
darcze spowolniły, tymczasem tych spraw jest coraz 
więcej i są coraz bardziej skomplikowane, bo rozwój 
gospodarczy to powoduje. Nie może być tak – myślę, 
że to jest oczywiste – że według tych samych reguł 
sąd będzie oceniał spory gospodarcze drobne, spory 
gospodarcze bardzo skomplikowane czy spory konsu-
menckie o wadliwe buty czy o niezapłacony rachunek 
za gaz lub za prąd. Odrębna procedura gospodarcza 
jest bardzo istotna. Istotne jest też to, żeby dostrzec, 
czego kiedyś nie dostrzegano, że spory gospodar-
cze to bardzo zróżnicowana kategoria spraw, tak jak 
przedsiębiorcy są bardzo zróżnicowani. Są drobni 
przedsiębiorcy osoby fizyczne, są kioskarze, skle-
pikarze samozatrudnieni, którzy oczywiście w ża-
den sposób nie mogą być porównywani z wielkimi 
korporacjami. Ta nowelizacja dostrzega tę, wydaje 
się, oczywistość, dozwalając, ażeby tacy przedsię-
biorcy, drobni przedsiębiorcy wpisani do ewidencji 
działalności gospodarczej mogli rozstrzygać swoje 
spory według normalnej procedury cywilnej. Czyli 
tak naprawdę państwo dzięki tej nowelizacji daje 
przedsiębiorcy wybór – jeśli on się czuje na siłach, 
to może występować w ramach tej trudniejszej, ale 
szybszej procedury gospodarczej, a jeśli on się nie 
czuje na siłach, to z punktu widzenia procesowego 
będzie mógł być traktowany tak jak konsument, tak 
jak osoba, która działalności gospodarczej nigdy nie 
prowadziła. Liczymy na to, że przywrócenie postępo-
wania gospodarczego zdynamizuje polskie sądownic-
two gospodarcze i dobrze przysłuży się gospodarce.

Bardzo ważna kwestia – przepisy, których nikt 
dotąd nie sformułował, czyli przepisy antyobstruk-
cyjne. Wiemy, że mamy do czynienia w procesach 
cywilnych także z tymi, którzy wykorzystują instru-
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) czymy takim oto obowiązkiem, że powiemy: proszę, 
babciu, tu jest adres e-mailowy i tam zostanie bab-
ci doręczony nakaz zapłaty albo decyzja urzędowa.  
No, przecież nie można abstrahować od rzeczywi-
stości. Może Duńczycy, może Estończycy są na tro-
chę innym poziomie. A tam też są zabezpieczenia.  
Tak więc my też nie możemy powiedzieć: nie inte-
resują nas starsi, nie interesują nas osoby z pewnymi 
ograniczeniami, interesują nas tylko ci, którzy sobie 
poradzą. To nie jest profil tego rządu, to nie jest profil 
tego ministerstwa. Dlatego też w tym fragmencie 
stawiamy rzeczywiście na realną ochronę interesów 
ludzi, nawet kosztem pozornego spowolnienia postę-
powania. Dlatego proszę o poparcie tego przedłoże-
nia. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu, czyli pana ministra Piebiaka, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję jeszcze raz.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To nie będzie historia, to będzie rzeczywistość  

– to na wstępie chcę podkreślić. Prawo i Sprawiedliwość 
szło także z programem przyspieszenia postępowań 
sądowych, skrócenia tej największej bolączki, czyli 
przewlekłości postępowań. Poprzednia ekipa, wbrew 
temu, jak ocenia to tutaj pan minister, zrobiła bar-
dzo wiele. I tutaj mogłaby być wielka litania działań, 
w których ja także miałem swój udział. Ale powiem 
o jednej podstawowej i zasadniczej kwestii – kwestii 
przywrócenia konstytucyjnej asesury. Rzeczywiście 
wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 
uznał na podstawie pewnego określonego kazusu, 
że jednak asesor, który stosuje areszt, nie jest samo-
dzielnym sędzią, nie ma przymiotu pełnej niezawi-
słości, zniesiono asesurę. Asesorzy w sądach rejo-
nowych załatwiali 70–80% spraw, i to był problem. 
Miałem przyjemność pracować nad tym projektem. 
Ostatecznie był to projekt prezydencki, który został 
przyjęty w poprzedniej kadencji. Mieliście instrument 
do tego, żeby znacznie przyspieszyć postępowanie. 
Trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, takie opinie… 
konstytucjonalistów, którzy zgodziliby się z tym,  

spektywy Ministerstwa Sprawiedliwości, bo wpły-
wają do nas skargi różnego rodzaju – że ktoś podaje 
fikcyjny adres, poczta dokonuje doręczenia na jakiś 
fikcyjny adres, listonosz nawet nie ma możliwości, 
żeby sprawdzić, czy w tym wielorodzinnym budynku 
mieszkaniowym mieszka Kowalski czy Malinowski, 
wrzuca awizo do skrzynki, po 2 tygodniach wraca to 
do sądu jako niepodjęte, sąd uprawomocnia i człowiek 
często w żaden sposób niewiedzący o tym, że może 
mieć jakiś proces, często absolutnie niewinny nic 
nikomu, dowiaduje się od komornika, że ma dług,  
że ma zajęte wynagrodzenie, że ma zajęte konto 
bankowe, że komornik do niego puka. No, to jest 
dzisiejsza rzeczywistość. Wystarczy obejrzeć do-
wolny program interwencyjny w dowolnej telewizji, 
bo i TVN, i TVP pokazują takie programy, i Polsat, 
i jeszcze parę innych. Właściwie wszędzie się ten 
wątek pojawia. I my wiemy, że akurat ten fragment 
ustawy postępowań nie przyspieszy. No, ale tu chodzi 
o kwestie fundamentalne. No, nie może być tak, że 
prawo pochwala fikcję, prawo pozwala wykorzysty-
wać instrumenty prawne do tego, ażeby krzywdzić 
ludzi. A odkręcenie takiej sytuacji na etapie egzekucji 
komorniczej to jest już bardzo duży problem. Często 
jest to w praktyce niewykonalne. Rzeczywiście, 
wspomniany fragment – jeżeli Wysoka Izba poprze 
tę nowelizację – nie przyspieszy postępowań. Ale to 
rozwiązanie ochroni najsłabszych, utrudni różnego 
rodzaju cwaniakom, niekiedy wręcz przestępcom wy-
korzystywanie norm prawa procesowego do tego, 
żeby uzyskiwać nienależne świadczenia. Komornik 
to jednak osoba urzędowa, osoba, która ma pewne 
obowiązki związane z wykonywaniem doręczenia, 
ma to, czego nie ma listonosz. I w związku z tym 
z całą pewnością doręczenie komornicze jest pew-
niejsze, jest to doręczenie faktyczne, a nie doręczenie 
fikcyjne, z jakim często mamy dzisiaj do czynienia.

I nawiązując do tego, co mówił pan senator 
Rulewski… Ja myślę, że będzie taki moment w przy-
szłości – miejmy nadzieję, że nieodległej – kiedy 
dojdziemy do tego etapu duńskiego. Tu był poda-
ny taki przykład… Będziemy mieli jakiś uniwer-
salny adres dla doręczeń urzędowych, może trady-
cyjny, może właśnie poczty elektronicznej… Ale 
Ministerstwo Sprawiedliwości nad tym nie pracuje, 
bo to Ministerstwo Cyfryzacji jest odpowiedzialne, 
że tak powiem, uniwersalnie za rozwiązanie tego 
problemu. I mam nadzieję, że on będzie rozwiązany.  
Ale też nie może być tak, że my wszyscy tutaj się sku-
pimy na młodych, dynamicznych, obeznanych z kom-
puterami, z telefonami komórkowymi i smartfonami, 
a osoby wykluczone cyfrowo, mieszkające gdzieś na 
wsi, osoby w podeszłym wieku, które nie wiedzą, 
co to jest komputer, nie widzą, jak go włączyć, obar-
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(senator P. Zientarski) więcej: w ogóle powinno się zmierzać do tego, żeby 
postępowań odrębnych było jak najmniej, żeby były 
ogólne zasady, dlatego że obywatel się gubi, nie 
każdy obywatel jest reprezentowany przez pełno-
mocnika profesjonalnego, a często i profesjonalni 
pełnomocnicy mają problemy, za które nie powinien 
odpowiadać pozwany czy powód, strona. A co robi-
cie? Przywracacie postępowanie odrębne, tak bardzo 
krytykowane w 2012 r. A wtedy też za tym byliście, 
głosowaliście za tym, żeby znieść postępowanie 
odrębne. Jednak je przywracacie. Oczywiście, jak 
mówię, trzeba to wyważyć. W pierwszej kolejności 
– sprawiedliwy wyrok, a dopiero w następnej – szyb-
ki wyrok. Szybkość nie może jednak eliminować 
podstawowych zasad, czyli dochodzenia do praw-
dy obiektywnej. I nieprawdą jest, Panie Ministrze,  
jak pan mówi, że w przypadku kwestii rachunku  
czy naprawy butów oraz kwestii gospodarczych po-
winny być inne reguły. Nie, reguły powinny być 
te same. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. 
Praktycy nie mają tu najmniejszych wątpliwości.

Pewne rozstrzygnięcia są dobre. Są dobre. Nie 
krytykuję całego przedłożenia, nie potępiam w czam-
buł. Uważam, że tzw. przygotowawcze postępowanie, 
które jest… Wprowadza się tu analogię do postę-
powania karnego, uważam, że słusznie. Następuje 
przeniesienie postępowania międzyinstancyjnego na 
grunt drugiej instancji – słusznie. Wiele jest słusznych 
zapisów. Ale, proszę państwa, to, żeby strona prze-
grywająca proces ponosiła podwójne koszty, opłaty 
tylko dlatego, że powód został ukarany… Chodzi o to, 
że niewłaściwie wyliczył koszty, w związku z tym 
musi wnieść opłatę w podwójnej wysokości, co au-
tomatycznie przechodzi na stronę pozwaną. Krótko 
mówiąc, może być taka sytuacja: powód, który ze-
chce jeszcze, że tak powiem, dopiec pozwanemu, 
może specjalnie zrobić tak, żeby właśnie zapłacić 
tę podwójną opłatę, bo i tak poniesie to… Może tak 
zrobić, jeśli wie, że sprawę ma wygraną, że dostanie 
zwrot, a poniesie to pozwany. No, tak nie może być, 
absolutnie. No, to się wiąże… To jest kompletna nie-
sprawiedliwość. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. 
A takich przykładów – o tym mówił tutaj pan senator 
Cichoń, pan senator Rulewski – jest bardzo wiele, 
niestety. To przedłożenie powinno być dopracowa-
ne. I powinni być wysłuchani przedstawiciele nauki 
zgromadzeni w korporacjach prawniczych, którzy 
opiniują. Przecież także w interesie adwokatury jest 
szybkie kończenie postępowania, bo klient chce mieć 
sprawę załatwioną jak najszybciej. To jest zupełnie 
oczywiste. Dlatego też bardzo dobrze, że zmienia się 
filozofię np. w taki sposób, że wyznacza się, każe się 
wyznaczać kolejne dni…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czas.)
Już kończę, Panie Marszałku, to ostatnia myśl, 

ostatni przykład.

że taka forma, jaka została przedstawiona w poprzed-
niej kadencji, jest formą konstytucyjną. Tak więc m.in. 
wyłączono asesorom możliwość stosowania aresztu 
i, o czym przypomnę, wyłączono asesorom kwestię 
bycia komisarzem do spraw upadłości. Uznano, że te 
2 kwestie są najtrudniejsze i wymagają największego 
doświadczenia. No, asesor orzeka, owszem, i po prze-
prowadzeniu postępowania może wymierzyć nawet 
10 lat kary pozbawienia wolności, ale aby zastosować 
areszt od razu, w krótkim czasie, po 48, a niekiedy po 
kilku godzinach, musi mieć wielkie doświadczenie. 
Teraz wy przedstawiacie w Radzie Ministrów propo-
zycję… Chcę tylko pokazać przykład pewnej rażącej 
niekonsekwencji. Chcecie zlikwidować w postępowa-
niach upadłościowych… to znaczy w sprawach upa-
dłościowych chcecie zamiast sędziego wprowadzić 
referendarza, mimo że wcześniej była mowa o tym, 
że to są najtrudniejsze postępowania. No, ale to nie 
jest akurat kwestia dzisiejszego przedłożenia.

Dzisiejsze przedłożenie… No, jaka rzeczywistość 
powstała przez te 4 lata? Taka, że przynajmniej o 30% 
wydłużyły się postępowania, jeśli chodzi o długo-
trwałość postępowań sądowych. Taka jest rzeczy-
wistość. Mimo że mieliście instrument, jeśli chodzi 
o asesorów. Nie wykorzystaliście go, nie będę tu 
już mówił dlaczego, to jest odrębna kwestia, szkoda 
czasu na tę dyskusję. Mówię o pewnych określonych 
faktach. Taka jest sytuacja. Teraz, pod koniec kaden-
cji, oczywiście bez udziału komisji kodyfikacyjnej, 
która standardowo przygotowuje kodeksy, czyli rze-
telnie, poważnie… Tak samo był przygotowywany 
kodeks karny. Sami zgłaszaliście tu, w Senacie, mnó-
stwo poprawek, a wcześniej w Sejmie twierdziliście,  
że to jest znakomite przedłożenie, że nie potrzeba 
żadnej komisji kodyfikacyjnej, bo po co mędrcy czy 
profesorowie, magistrowie są bardziej doświadcze-
ni i wiedzą więcej niż doświadczeni profesorowie. 
Tu sytuacja jest podobna. Wiele środowisk, o czym 
mówił także pan senator Cichoń, wiele środowisk 
adwokackich, radcowskich, a przypomnijmy, że to 
są korporacje, które działają nie tylko na korzyść 
pozwanego, ale też powoda, czyli reprezentują strony 
po 2 stronach, domaga się… Czego one się domagają? 
Oczywiście domagają się szybkiego postępowania, 
ale strony i obywatel domagają się sprawiedliwe-
go wyroku. Dlatego, m. in., a może głównie dla-
tego, w 2012 r. odstąpiono od procedury szczegól-
nej, odrębnej w sprawach gospodarczych. Dlatego  
że procedury nie mogą tamować dojścia do praw-
dy. Formalizacja nie może doprowadzić do tego,  
że strony, niekiedy wskutek niezawinionych dzia-
łań, nie mają możliwości postępowania dowodowego 
i dochodzenia prawdy. Tu nie chodzi o formalizm. 
W 2012 r. zniesiono postępowanie odrębne. Powiem 

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw



35

(senator P. Zientarski) sąd pierwszej instancji o tym, czy apelacja powinna 
podlegać odrzuceniu z powodu określonych braków, 
czy nie. W tej chwili dokonujemy zmiany, będzie 
to leżało wyłącznie w gestii sądu drugiej instancji. 
W ten sposób zapobiegnie się sytuacjom, do których 
niestety sporadycznie dochodzi. Ja sam jako adwokat 
miałem kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że sąd, 
nie chcąc dopuścić do rozpoznania skargi kasacyjnej 
przez Sąd Najwyższy – a więc był to już sąd rangi 
sądu apelacyjnego, od którego można by trochę wię-
cej wymagać – usiłował odrzucić skargę kasacyjną 
pod tym pretekstem, że rzekomo przedłożyłem nie-
prawidłowe pełnomocnictwo. No, oczywiście było 
to rozumowanie zupełnie absurdalne. Jak w końcu 
zechciał przesłać skargę kasacyjną, to Sąd Najwyższy 
z wielki hukiem uchylił oczywiście rzeczone posta-
nowienie, które było przedmiotem zaskarżenia, ale, 
tak jak mówię, sprawa zalegała blisko 2 lata w sądzie 
apelacyjnym. Teraz oczywiście taką sprawę będzie 
rozstrzygał sąd, do którego jest kierowana apelacja, 
a więc w przypadku sądu okręgowego – sąd apelacyj-
ny, a w przypadku sądu rejonowego – sąd okręgowy. 
I to jest bardzo pozytywne rozwiązanie.

Wreszcie też pozytywnie trzeba ocenić to, o czym 
mówił pan minister, a więc że bierzemy w końcu 
w obronę ludzi słabszych poprzez zmianę przepisów 
dotyczących właściwości sądowej. No, nie może być 
tak, żeby ktoś, kto jest podmiotem słabszym ekono-
micznie i tym samym słabszym od strony możliwości 
korzystania z fachowych pełnomocników, jeździł na 
drugi koniec Polski po to, żeby dochodzić własnego 
roszczenia, a jego przeciwnik, potentat finansowy  
– czy to bank, czy jakaś inna korporacja – angażował, 
najczęściej w stolicy, dobrych prawników, czasami 
kilku. No, ten biedny człowiek czasami jest prawie że 
igraszką w ręku takich potentatów finansowych. My, 
wprowadzając właściwość miejsca – czy to miejsca 
zamieszkania tego powoda, czy to miejsca wykonania 
umowy – powodujemy, że sprawa może być prowa-
dzona blisko jego miejsca zamieszkania. I to jest ten 
element sprawiedliwości, który trzeba podkreślić.

(Senator Piotr Zientarski: Analogia do alimentów.)
No, jest tu analogia, jak słusznie podpowiada pan 

mecenas Zientarski, do spraw z powództwa o alimen-
ty, w przypadku których można wytoczyć powództwo 
niekoniecznie w miejscu zamieszkania pozwanego, 
ale tam, gdzie jest osoba uprawniona do tych ali-
mentów.

Proszę państwa, to wszystko to są naprawdę bar-
dzo pozytywne rzeczy, dlatego można przyklasnąć 
tym rozwiązaniom, które są tutaj wprowadzane. 
I właściwie chwała naszemu rządowi i parlamentowi 
za to, że do tego przystąpiliśmy.

Ale oczywiście, jak w każdym dziele, które jest 
duże i trudne, pojawiają się tu pewne sprawy dys-
kusyjne. To są właśnie te, o których już wcześniej  

…Żeby nie odraczać na pół roku, bo strony…  
To jest bardzo dobry sposób myślenia. Bardzo często 
sędziowie, żeby uniknąć zarzutu przewlekłości po-
stępowania, nie prowadzą postępowania, tylko doko-
nują tzw. czynności i np. jeszcze raz przesłuchuje się 
świadka po to, żeby to się nazywało… Powiedzmy,  
że nie pamięta, co tam było pół roku temu itd., itd., 
więc prosi się o przypomnienie jeszcze raz itd. Trzeba 
koncentrować materiał, to jest oczywiste. Czyli spo-
sób myślenia jest słuszny, idea jest słuszna, ale ab-
solutnie nie wszystkie rozwiązania zasługują na ak-
ceptację. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zbigniewa 

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przedstawiona ustawa rzeczywiście zmierza do 

usprawnienia postępowania i przyspieszenia go. 
Trzeba rzeczywiście docenić takie regulacje, jak np. 
te, które dotyczą tzw. pieniaczy procesowych, czyli 
regulacje z art. 1911, według których na podstawie 
samej treści pozwu i dołączonych załączników można 
ocenić, że powództwo jest oczywiście bezzasadne,  
że w ogóle droga sądowa jest niedopuszczalna – wte-
dy procedura, która ma być wprowadzona w miejsce 
tej, która teraz istnieje… Tu wprowadza się zasadę,  
że nawet nie doręcza się stronie pozwanej pozwu, 
tylko sąd wydaje wyrok, w którym rozstrzyga sprawę, 
czyli w bardzo krótkim, takim sumarycznym postę-
powaniu sprawę załatwia – bez tych wszystkich pro-
ceduralnych wymogów związanych z doręczeniem 
pozwu stronie przeciwnej, z planowaniem rozprawy 
i potem prowadzeniem rozprawy.

My znamy z praktyki takie przypadki, ja je mogę 
przytoczyć. W Krakowie jest pewien pan, który 
na biegu ma ponad 500 spraw, które są prowadzo-
ne z jego powództwa przeciwko różnym osobom. 
Czasem sobie kogoś upatrzy i uważa, że ten człowiek 
powinien mieć tak zorganizowane życie, żeby mniej 
więcej parę razy w miesiącu się stawiał w sądzie.  
No i sądy bardzo często są bezsilne, prowadzą postę-
powania, które zajmują dużo czasu. To jest jedna rzecz.

Druga sprawa. To, co oceniam też jako szczególnie 
pozytywne rozwiązanie, to jest doprowadzenie do 
tego, żeby był maksymalny obiektywizm w rozpozna-
waniu spraw przez sądy. Za bardzo pożyteczne uwa-
żam to rozwiązanie, które likwiduje dotychczasową 
możliwość… wręcz powinność decydowania przez 
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(senator Z. Cichoń) taką ślepą uliczkę w imię rzekomego przyspieszenia 
postępowania czy też tworzenia jakichś wysokich 
standardów wobec pełnomocników. Ja przypomnę, 
że pełnomocnicy powinni się chlubić tym, że znają 
prawo i znają procedury. A kwestia kosztów sądo-
wych to jest zagadnienie drugorzędne, które jest tylko 
akcydentalne w stosunku do istoty procesu, i nie może 
ono decydować o tym, czy ktoś ma być dopuszczony 
do dalszego toku procesu, czyli do drugiej instancji, 
czy nie. Uważam to za poważny błąd i wskazuję na 
to, że byłby to powrót do tej rzeki, z której kiedyś 
wyszliśmy dzięki Senatowi – bo to dzięki Senatowi…

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
…myśmy w roku 2008… Nie wiem, czy tu są ko-

ledzy, którzy w tamtym okresie też byli senatorami…
(Senator Piotr Zientarski: Są, są.)
W 2008 r., jak pamiętam, przy bardzo żywym 

poparciu wielkiego autorytetu, jakim był pan senator 
Romaszewski, zlikwidowaliśmy przepis art. 3702 §3, 
który zawierał analogiczną regulację, tj. mówiącą, 
że odrzuca się środki zaskarżenia, jeżeli nie została 
uiszczona właściwa opłata. No a dzisiaj wracamy  
do tego, z tą drobną zmianą, że można jednak dobić 
się do drugiej instancji, o ile zapłaci się podwójną 
opłatę sądową. No, jest to pewien półśrodek i wy-
trych, który może miałby uzasadniać tezę, że nie 
ma tu definitywnego zamknięcia dostępu do dalsze-
go procedowania. Ale moim zdaniem jest to wielce, 
wielce wątpliwe do usprawiedliwienia. Obyśmy nie 
doczekali takiego momentu, że trybunał w Strasburgu 
nam to wytknie. Bo ja przypomnę, że parę spraw 
dotyczących kosztów sądowych przegraliśmy, cho-
ciażby była to sprawa Kreuz, w której pozbawienie 
człowieka prawa zwolnienia od kosztów sądowych  
i do adwokata z urzędu – z uzasadnieniem, że powi-
nien on był zgromadzić dostateczne środki finansowe 
na ten cel, skoro liczył się z tym, że będzie musiał się 
procesować – zostało poddane krytyce trybunału.  
Był też szereg różnych innych spraw, zwłaszcza doty-
czących przyznania pełnomocnika z urzędu.

Dlatego, proszę państwa, pozwalam sobie złożyć 
tutaj poprawki dotyczące tych kwestii kosztowych, 
jak również tej kwestii stuzłotowej opłaty sądowej 
w przypadku żądania sporządzenia uzasadnienia, 
jako że są to regulacje, które są, moim zdaniem, zby-
teczne i stanowią pewnego rodzaju cofnięcie się, krok 
11 lat wstecz, do czasu, kiedy taka regulacja była 
i którą na szczęście w Senacie zmieniliśmy.

Składam również propozycję co do zmiany prze-
pisów dotyczących niefortunnego, moim zdaniem, 
zapisu o obowiązku zwracania przez adwokata uwagi 
sędziemu na to, że narusza procedurę – co moim zda-
niem jest niepotrzebnym antagonizowaniem uczest-
ników postępowania. Jak długo jestem adwokatem,  
to nie zdarzyło mi się, żeby po takim zwróceniu uwagi 
– co robię z bólem serca – sąd uderzył się w piersi i po-

wspominałem i które były przedmiotem troski 
zwłaszcza pełnomocników profesjonalnych w czasie 
tej dyskusji, jaka się wczoraj toczyła.

No, trzeba dbać o to, żeby owe uchybienia, w mo-
jej ocenie, nie były tą przysłowiową łyżkę dziegciu, 
która popsuje całą wspaniałą beczkę miodu, jaką jest 
ta zmiana procedury. Niestety, takie ryzyko jest, bo 
jeśli chodzi o regulacje dotyczące właśnie odrzucenia 
środka odwoławczego z tej przyczyny, że nie zosta-
ła uiszczona właściwa opłata przez profesjonalnego 
pełnomocnika, takie zagrożenia są. No, dlaczego 
mamy zamykać drogę sądową tylko z tego powodu, 
że kwestia nie merytoryczna, ale uboczna, bo tak jak 
mówię, koszty to jest kwestia uboczna, w jednym 
państwie one istnieją, w innych, jak np. we Francji, 
nie istnieją… No, dlaczego z tego powodu ktoś ma 
mieć zamkniętą drogę sądową? Ewentualnie otworzy 
mu się tę drogę sądową, o ile zapłaci podwójną wyso-
kość tych wymaganych kosztów, których pierwotnie 
nie uiścił. Dla mnie to jest niespójne i niezrozumia-
łe i niestety muszę to ocenić jako wręcz naruszenie 
prawa dostępu do sądu, w końcu gwarantowanego 
i art. 45 konstytucji, i art. 6 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Po prostu jest to środek, który nie 
pozostaje w żadnej proporcji do celu postępowania. 
Celem postępowania jest rozpoznanie sprawy i nie 
można uznać za jakiś cel postępowania rzekomego 
przyspieszenia postępowania. Tak jak powiadam, nie 
będzie przyspieszenia, bo jeżeli ten środek zostanie 
odrzucony, to można się spodziewać zażalenia i całej 
procedury, która będzie dużo dłużej trwała aniżeli 
w sytuacji, gdy – tak jak było kiedyś – sąd wyliczał, 
jaka ma być opłata, wzywał o uiszczenia opłaty, spra-
wa była prosta i nie było na tym tle żadnych sporów.

A chciałbym też zwrócić uwagę na orzecznictwo 
trybunału praw człowieka w Strasburgu, chociaż-
by sprawę Poitrimol przeciwko Francji. Trybunał 
strasburski uznał, że regulacje procedury, wpraw-
dzie nie cywilnej, ale karnej, które przewidywały, 
że jeżeli skazany nie stawi się w areszcie do odby-
cia orzeczonej kary pozbawienia wolności, to skar-
ga kasacyjna sporządzona przez jego adwokata nie 
zostanie rozpoznana, naruszają art. 6 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Trybunał powiedział, 
że owszem, szacunek dla wymiaru sprawiedliwości 
i dla orzeczonego wyroku, który powinien być wy-
konany i który nakazuje, żeby ten skazany człowiek 
stawił się do odbycia orzeczonej kary pozbawienia 
wolności, skoro jest już ona prawomocna, a jedynie 
przed sądem kasacyjnym, czyli odpowiednikiem na-
szego Sądu Najwyższego, może się jeszcze toczyć, 
jest wartością na pewno ważką, ale nie może ona 
przewyższać tej wartości, jaką jest prawo dostępu do 
sądu. Obyśmy tutaj rzeczywiście nie brnęli w jakąś 
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(senator Z. Cichoń) ry przewidywał właśnie odrzucenie nieprawidłowo  
opłaconych pism bez wezwania, jeżeli to były pisma, 
np. apelacje czy zażalenia, wnoszone przez adwoka-
tów czy radców prawnych, generalnie zawodowych 
pełnomocników. I takie było pierwotne przedłożenie, 
że wracamy do tego właśnie po to, żeby zdynamizo-
wać proces cywilny. I oczywiście adresujemy to tylko 
do zawodowców. No, czymś jednak różni się adwokat 
czy radca prawny, wysokiej klasy zawodowiec, od oso-
by, która została uwikłana w proces, a nie jest praw-
nikiem; wobec niej takich oczekiwań ustawodawca 
nie może formułować. Ale w toku dyskusji w Sejmie 
wycofaliśmy się z tego i postanowiliśmy zapropono-
wać – to uzyskało akceptację Sejmu – taką oto moż-
liwość, że jeżeli ktoś źle policzy, bo nie przyłoży się, 
nie doczyta, nie sprawdzi, a jednak jest zawodowcem,  
to ma możliwość poprawienia się. Musi być jakaś 
sankcja po to, żeby motywować do działań zgodnych 
z prawem i pozwalających szybko procedować, więc 
jest po prostu obowiązek zapłacenia podwójnej wy-
sokości opłaty. Oczywiście wszystkie czynności są 
wykonywane przez adwokata czy radcę prawnego na 
rachunek klienta, no, ale jest to po prostu konsekwen-
cja błędu. Tak naprawdę w istocie rzeczy, gdyby radca 
prawny czy adwokat popełnił taki błąd, to powinien 
w mojej ocenie z własnej kieszeni wyłożyć tę kwotę 
i nie obciążać tym swojego klienta, bo jest to tylko 
i wyłącznie konsekwencja błędu nienależytej staran-
ności w ramach wykonywania działalności zawodo-
wej. Tak jak jest inny miernik staranności, którego 
ustawodawca oczekuje, i słusznie, np. od przedsię-
biorcy, zwłaszcza dużego przedsiębiorcy, tak samo nie 
może być tak, że proces cywilny jednako traktuje oso-
bę, która jest fizykiem, chemikiem czy rolnikiem, i ad-
wokata czy radcę prawnego, który jest członkiem sa-
morządu, jest wysoko wykwalifikowany, płaci składki, 
a wreszcie ma ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej właśnie po to, żeby wtedy, kiedy popełni błąd  
– bo wszyscy jesteśmy ludźmi – miał kto zapłacić.

Jeżeli chodzi o art. 162 k.p.c., czyli to, że adwo-
kat czy radca prawny ma sygnalizować sądowi, że 
sąd popełnia błędy proceduralne, to jest to regulacja, 
która dzisiaj obowiązuje. Chodzi o to, żeby Wysoka 
Izba nie została niechcący wprowadzona w błąd, bo 
na pewno nie zostało to tak celowo przedstawione. 
To dzisiaj, od 1965 r., jest tak, że każdy, także stro-
na będąca laikiem w procesie cywilnym, ma obo-
wiązek sygnalizować sądowi, że sąd popełnia błędy 
proceduralne. Jest to rozwiązanie, które rzeczywiście 
trudno wytłumaczyć, bo adwokat czy radca prawny 
powinien znać kodeks tak samo dobrze jak sędzia 
albo niemalże tak samo dobrze jak sędzia, ale nie 
rolnik, chemik czy ktokolwiek inny, kto nie jest za-
wodowcem. A więc projekt niczego nie zaostrza, nie 
wprowadza jakichś dodatkowych ograniczeń, nie 
narzuca jakichś obostrzeń, których nie było. Projekt 

wiedział: Panie Mecenasie, ma pan rację, w związku 
z tym zmieniam postanowienie dowodowe i dopusz-
czam dowód. Mnie się to nie zdarzyło, jak też żadne-
mu z moich kolegów, z którymi prowadzę rozmowy, 
taki przypadek się nie przytrafił. Są również jeszcze 
inne kwestie, które pozwoliłem sobie tu przedłożyć.

Jak mówię, mamy dobrą regulację, która idzie 
w dobrym kierunku, ale wyrzućmy z niej te elementy, 
które stanowią łyżkę dziegciu mogącą popsuć smak 
całej regulacji. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Senatorze, poprawki! Poprawki musi pan 

tu zostawić.
(Senator Zbigniew Cichoń: Już je składam. Tak, 

tak.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Mamątow 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Zbigniew Cichoń.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-

wać do złożonych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Łukasz Piebiak: Tak.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście ustosunkuję się bardzo króciutko.
Przedłożone są, z pozytywną opinią komisji, po-

prawki głównie o charakterze legislacyjnym. Pan se-
nator Cichoń na początku je referował. Stanowisko 
rządu jest pozytywne wobec tych poprawek, które 
wczoraj uzyskały akceptację komisji przytłaczającą 
większością głosów, bodajże 9 do 2.

Za to jeżeli chodzi o poprawki pana senatora 
Cichonia – one są nam znane – to stanowisko rządu 
jest negatywne. To wszystko, co zawiera projekt, jest 
owocem głęboko przemyślanych prac. Prace te trwały 
przeszło 2 lata, więc nie można powiedzieć, nie można 
użyć argumentu, że cokolwiek jest tu robione pod 
wpływem chwili, nieprzemyślane, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie uwzględnia głosu praktyków. 
Odniosę się tu tylko bardzo skrótowo i powiem tak. 
Rzeczywiście pan senator Cichoń był autorem tego, 
że w 2008 r. Senat uchylił przepis art. 1302 §3, któ-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) jak indywidualny radca prawny czy ktoś tam, kto 
ma 1 czy 2 sprawy jednocześnie, które się toczą.  
To są podmioty, które prowadzą jednocześnie 5 ty-
sięcy spraw, 10 tysięcy spraw, 20 tysięcy spraw.  
To jest taki poziom. Oni nie przyjeżdżają na rozpra-
wy, co jest problemem dla sądu, bo ciężko się cze-
gokolwiek dowiedzieć, nie przysyłają swoich pełno-
mocników, nie sprawdzają nawet, czy zapadł wyrok,  
jaki zapadł wyrok, czy zapadł korzystny, czy nie-
korzystny dla strony. Wysyłają w ciemno pisma, nie 
sprawdziwszy nawet, czy było orzeczenie, czy nie. 
Proszę ustalić w dowolnym sądzie. Tak po prostu jest. 
Wysyłają pisma, kiedy system komputerowy im pod-
powiada, że trzeba wysłać pismo, bo jakaś rozprawa 
była tego i tego dnia w takim i takim sądzie. To jest 
nieodpłatne, więc wnoszą o sporządzenie uzasad-
nienia. Bo to przecież nic nie kosztuje, to jest mniej 
pracy, mniej nakładów niż wziąć telefon i zadzwonić 
do sądu albo wysłać aplikanta, albo sprawdzić w sys-
temie informatycznym, gdzie sąd prezentuje to, co się 
dzieje w sprawie. Nie, tego się nie robi, bo to się nie 
kalkuluje, bo to jest już duży biznes windykacyjny. 
W związku z tym wysyła się do sądu, zarzuca się 
sądy tysiącami takich wniosków o uzasadnienie. Sądy 
piszą uzasadnienia, zamiast np. orzekać w sprawach 
będących na wokandach albo przygotowywać się  
do tych spraw, w sytuacji, kiedy taki windykator  
nie będzie tego skarżył, bo złożył to tylko po to, 
żeby zobaczyć, jaki był wyrok. No, nie opłaca się, 
już się nie kalkuluje inicjować kontroli instancyj-
nej. Sędziowie, Wysoka Izbo, zajmują się w znacznej 
części ‒ pan senator słusznie zapamiętał, że ocenia-
my to mniej więcej na 1/3 ‒ pisaniem uzasadnień do 
orzeczeń. Jeżeli wyeliminujemy choćby część tych 
uzasadnień ‒ tam, gdzie faktycznie nie ma potrze-
by, bo nikt nie chce skarżyć tego rozstrzygnięcia, 
albo dla tych, którzy wygrali, tylko nawet o tym 
nie wiedzą, bo im się nie chciało sprawdzić ‒ to od-
ciążymy sędziów, którzy będą mogli się skupić na 
kolejnych sprawach. No, albo-albo. Albo uwolnimy 
sędziów od zbędnych czynności, albo nie, a te 100 zł 
będzie zaliczane na poczet opłaty od zażalenia czy 
od apelacji, więc ciężar ekonomiczny będzie zerowy, 
jeżeli ktoś rzeczywiście chce dostać uzasadnienie  
po to, żeby skarżyć, a nie po to, żeby sobie poczy-
tać. A po to, żeby ustalić, dlaczego sąd orzekł, tak 
jak orzekł – już kończę – jest instytucja ogłoszenia 
orzeczenia na posiedzeniu jawnym, czyli tzw. ustne 
motywy orzeczenia. Nowelizacja tego nie likwiduje. 
Wystarczy po prostu przyjść, choćby z szacunku dla 
sądu, i usłyszeć nie tylko wyrok, ale i ustne moty-
wy, dlaczego sąd orzekł tak, jak orzekł, ale jeżeli 
komuś się nie chce tego robić, no to sąd nie będzie 
głosił do ściany ani ustnych motywów, ani orzeczenia.  
No i też trudno, żeby z urzędu, za darmo, sporządzał 
uzasadnienie. A oczywiście zawsze na końcu dla osób 

łagodzi. Łagodzi, Wysoka Izbo. Projekt zmienia prze-
pis art. 162 kodeksu postępowania cywilnego w ten 
sposób, że zwalnia laików z obowiązku sygnalizo-
wania nieprawidłowości procesowych sądowi, ale 
pozostawia to w przypadku adwokatów czy radców 
prawnych. No, ci akurat wiedzą i widzą. I nie wy-
obrażam sobie, żeby adwokat czy radca prawny bał 
się, że sędzia się skrzywi, że zemści się na adwokacie 
czy na radcy prawnym za to, że ten śmiał powiedzieć: 
Panie Sędzio, Panie Sędzio, przepis taki a taki stanowi 
odpowiednio i w związku z tym sygnalizuję, żeby sąd 
zmienił sposób procedowania, ewentualnie ja będę to 
podnosił w środku odwoławczym. No, adwokat czy 
radca prawny nie tylko może to zrobić, ale powinien 
to zrobić. A przypominam Wysokiej Izbie, że rozpra-
wy w sądach cywilnych są obligatoryjnie nagrywane, 
więc gdyby jakiś sędzia… A to się oczywiście może 
zdarzyć, ja tego nie wykluczam, bo to jest masa 10 ty-
sięcy ludzi ‒ lepszych, gorszych, w lepszej czy gorszej 
kondycji danego dnia na sali rozpraw. A więc gdyby 
jakiś sędzia zachowywał się niezgodnie z tym, czego 
oczekujemy jako społeczeństwo od sędziów, to mamy 
gotowy materiał na postępowanie dyscyplinarne.  
Tak więc ja sobie nie wyobrażam takich oto sytu-
acji, że sędzia będzie groził pełnomocnikom zawo-
dowym, będąc filmowany kamerą. Panie Senatorze, 
Panie Mecenasie, , przecież sami nie wierzycie w to,  
że wam czy waszym koleżankom i kolegom sędziowie 
będą grozić, więc o tym nie mówmy.

I kwestia…
(Rozmowy na sali)
I kwestia…
(Senator Jan Dobrzyński: …Wyroku.)
I kwestia… No nie, no…
(Głos z sali: No tak.)
…zachowajmy powagę.
(Senator Piotr Zientarski: Zjedna życzliwość na 

pewno.)
Zachowajmy powagę.
Wielokrotnie jako sędzia miałem takie zastrzeże-

nia. Z uśmiechem prosiłem, żeby wpisać do protoko-
łu. Zobaczymy, sąd odwoławczy oceni. Naprawdę nie 
widzę w tym żadnego problemu.

Dalej: opłata od uzasadnienia. Wprowadzanie 
opłat, których nie było, to nigdy na pierwszy rzut 
oka nie może się spodobać, bo najlepiej by było mieć 
wszystko za darmo. Ale jeżeli jest tak, że to „za dar-
mo” jest wykorzystywane w sposób niezgodny z prze-
znaczeniem i uderza tak naprawdę w możliwość, co 
zresztą pan senator Rulewski wcześniej powiedział, 
sprawnego rozstrzygania, to nie można takiej sytu-
acji tolerować. Mamy wielkie firmy windykacyjne, 
mamy powodów masowych, mamy te wielkie pod-
mioty, które nie prowadzą 5, 10 czy 20 procesów, 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) niu tych terminów. Jednak w opinii ministerstwa, 
jak również większości komisji to przyspieszenie 
ze wszech miar jest właściwe, ponieważ jest tak,  
że spośród krajów Unii Europejskiej Polska jest naj-
lepiej zmonitorowanym krajem, jeżeli chodzi o za-
nieczyszczenie powietrza. W elemencie odnoszącym 
się do zarządzania kryzysowego, którego również 
dotyczy ta ustawa, jest obowiązek prezentowania 
aktualnego stanu powietrza, co możemy sami zaob-
serwować czy przeczytać w internecie.

Muszę tutaj pochwalić Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Krakowie, który wszystkie 
swoje gminy skontrolował w zakresie przygotowania 
do programów ochrony powietrza. Kraków poczynił 
również daleko idące kroki już teraz, w obowiązują-
cym programie „Czyste powietrze”, i znacząco została 
ograniczona zawartość pyłu zawieszonego i innych 
szkodliwych substancji, które znajdują się w otacza-
jącym nas powietrzu. Obecny na posiedzeniu głów-
ny inspektor ochrony środowiska zgłosił gotowość 
współpracy z samorządami wojewódzkimi w zakresie 
przygotowania planowanych programów ochrony po-
wietrza. Również Instytut Ochrony Środowiska, który 
dysponuje danymi w tym zakresie. Te dane zarówno 
główny inspektorat, wojewódzkie inspektoraty, jak 
i Instytut Ochrony Środowiska udostępniają nieod-
płatnie samorządom, co jest bardzo pomocne przy 
planowaniu dalszych kroków.

Chcę powiedzieć, że wiele umów zostało już za-
wartych z wojewódzkimi funduszami i narodowym 
funduszem ochrony środowiska w zakresie realizacji 
działań określonych w programie „Czyste powietrze”. 
Do tej pory przeznaczono ok. 1 miliarda zł… W tych 
umowach są zawarte takie kwoty, plan zaś jest zakła-
dany na najbliższe 10 lat.

Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do re-
alizacji zadań związanych z programem „Czyste po-
wietrze” i dlatego ta ustawa jest bardzo potrzebna. 
Została przyjęta przez Sejm 13 czerwca.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o jej przyję-
cie, zgodnie z sugestią Komisji Środowiska oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję pani senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani sena-
tor sprawozdawcy. Nie widzę takich pytań. Dziękuję.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac le-
gislacyjnych, parlamentarnych został upoważniony 
minister środowiska.

Czy pan minister Henryk Kowalczyk pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.

ubogich pozostaje instytucja zwolnienia z kosztów 
sądowych i ona potencjalnie może objąć wszyst-
kie koszty sądowe, także 100 zł za uzasadnienie.  
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 
piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1206, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1206 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, panią senator Alicję Zając, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo! Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska! 
Szanowny Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Środowiska z wczorajszego posiedzenia 
połączonych komisji poświęconego procedowaniu nad 
ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Większością głosów – 2 senatorów było przeciw-
nych – połączone komisje zadecydowały o zareko-
mendowaniu przyjęcia ustawy bez poprawek.

Ustawa dotyczy przyspieszenia procesu elimino-
wania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem śro-
dowiska, jak również wykonania wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi 
Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej dotyczącej niespełnienia wymogów okre-
ślonych w art. 13 oraz art. 23 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również 
przedstawiciele samorządów wojewódzkich, którzy 
zgłosili, że zmiany zmierzające do przyspieszenia 
procedur mogą spowodować trudności w dotrzyma-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) rząd… Nie tylko w efekcie tego wyroku, ale również 
przygotowując już wcześniej… Zmieniwszy myślenie 
o tym – czyste powietrze i likwidacja zanieczyszczeń, 
pyłów zawieszonych w powietrzu, jest ważnym za-
daniem – przygotowywaliśmy programy, które będą 
to wspierały. No, m.in. jednym z takich największych 
programów jest program „Czyste powietrze”, który 
został ogłoszony już po tym wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Program ten został doce-
niony przez Komisję Europejską i m.in. dzięki temu 
programowi Komisja Europejska nie podjęła dalszych 
kroków, jeśli chodzi o wyrok, czyli o stwierdzenie… 
Po stwierdzeniu naruszenia normalnym dalszym 
krokiem jest nałożenie kary finansowej. W związku 
z docenieniem naszego programu Komisja odstąpi-
ła już od dalszych kroków, czyli od nałożenia kary 
finansowej. Doceniono te nasze działania, chociaż 
faktem jest, że zaległości sprzed wielu lat występo-
wały i jeszcze występują.

Również takim elementem oceniającym, tym frag-
mentem oceniającym, był raport Najwyższej Izby 
Kontroli, która też wskazywała bardzo wyraźnie  
– to był raport za lata 2007–2016 – że naruszamy 
normy czystości powietrza.

Komisja Europejska oczekiwała po tym wyroku 
przyspieszenia prac i zmobilizowania samorządów  
do szybszego opracowania programów ochrony po-
wietrza – bo jest to zadanie samorządów. To spotkanie 
z przedstawicielami Komisji Europejskiej było chyba 
18 listopada 2018 r. W efekcie tego spotkania rząd 
polski zadeklarował… czy ja zadeklarowałem – tak 
można by powiedzieć, bo w imieniu polskiego rządu 
wtedy rozmawiałem z Komisją Europejską – że takie 
prace przyspieszymy. I od tego czasu trwają prace 
nad tą ustawą, nad przyspieszeniem przygotowania 
programów ochrony powietrza, nad zmobilizowaniem 
samorządów do opracowania tych programów.

Równocześnie wdrażamy program „Czyste po-
wietrze”, ale nie tylko, bo są jeszcze inne działania 
typu wprowadzenie norm dotyczących kotłów na 
paliwo stałe, tj. rozporządzenia dotyczącego norm 
jakościowych paliw stałych. A więc tych działań jest 
wielokrotnie więcej. Również wprowadzono normy 
emisji samochodowych, bo to też jest z tym związane 
– emisje z paliw samochodowych są główną przyczy-
ną smogu w centrach dużych miast. Uruchomiony 
został program elektromobilności, początkowo dla 
autobusów komunikacji miejskiej, właśnie z myślą 
o ochronie powietrza w centrach dużych miast.

Tempo prac jest oczywiście dosyć duże, ale w mia-
rę normalne – od stycznia, od grudnia poprzedniego 
roku, przez tych kilka miesięcy… Oczywiście proces 
legislacyjny, który jest wymagany, obejmuje zarówno 
konsultacje z samorządami, jak i konsultacje społecz-
ne oraz międzyresortowe. A więc robimy to w miarę 
szybko przede wszystkim po to, żeby wypełnić tę na-

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

Pan senator Florek się zgłasza.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj, na mównicę.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, skąd tak nagłe przyspieszenie 

prac nad tą ustawą teraz? Dlaczego vacatio legis jest 
tylko takie, że ustawa wchodzi w życie w następnym 
dniu po uchwaleniu? Dlaczego takie krótkie termi-
ny, czy wcześniej nie było wiadomo, że trzeba tutaj 
podjąć działania?

Może zadam jeszcze drugie czy trzecie pytanie, 
bo widzę, że nikt nie będzie chętny… Jeżeli chodzi 
o program o ochronie powietrza, to na posiedzeniu 
komisji, w którym uczestniczyłem, były przez samo-
rządy wojewódzkie zgłaszane wątpliwości. Chodziło 
o to, że aby przygotować ten program ochrony powie-
trza, one muszą skorzystać z zamówień publicznych, 
i jest ten montaż finansowy, czyli narodowy fundusz 
– 80%, tak jak pan mówił, a wojewoda – 20%, a jak 
samorządy nie mają zapewnionych tych środków,  
to nie mogą podjąć działań, więc to wszystko będzie 
trochę trwało… A z kolei terminy w tej ustawie zo-
stały skrócone, w związku z tym pytanie, czy jednak 
nie ma obawy o to, że w tym czasie one sobie nie 
dadzą rady… Poza tym jeszcze przed chwilą pani…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może w dru-
giej turze, bo pan minister nie zapamięta.)

No dobrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie pierwsze, dlaczego tak szybko. Ja bym 

powiedział, że w trybie dość normalnym. Ale jaka 
jest geneza tej ustawy, jaka jest potrzeba tej usta-
wy… Przede wszystkim należy wspomnieć o wy-
roku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
który wskazał, że Polska naruszyła normy czysto-
ści powietrza. Obejmowało to wprawdzie okres lat 
2007–2015, ale taki wyrok został wydany, i było to 
również wezwanie do przyspieszenia prac nad ochro-
ną powietrza w Polsce. W efekcie tego wyroku polski 
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(minister H. Kowalczyk) ko. Wiemy, że tam są zatory, że jest problem. To są 
środki unijne i nie możemy ich stracić, to są bardzo 
ważne środki. 

I pytanie w związku z tym, jaki sposób pan przy-
jął, jeżeli chodzi o dystrybucję tych środków. Czy nie 
grozi nam w tej chwili problem z wydatkowaniem 
tych środków? Ja tylko wspomnę, że pan wicepremier 
Jarosław Gowin ostatnio na spotkaniu z mieszkańca-
mi… Słyszałem, jak powiedział, że program „Czyste 
powietrze” w praktyce nie działa. Chciałbym więc 
zapytać, czy ten program działa i czy on nie wymaga 
znacznych korekt. Pan z kolei wspominał o tym, że są 
samorządy, które się zgłosiły, które będą wspierać te 
działania… Ale czy to jest wystarczające? Tym bar-
dziej że one chyba żadnych środków, żadnej pomocy 
nie otrzymają z tego tytułu. Czy to wystarczy do tego, 
ażeby ten program „Czyste powietrze” zadziałał i aby-
śmy zdążyli te środki unijne wykorzystać? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Pragnę zdementować pewne rzeczy, które zaist-

niały w przestrzeni publicznej z powodu niezrozu-
mienia mechanizmu finansowania tego programu. 
Program „Czyste powietrze” na obecnym etapie jest 
realizowany tylko i wyłącznie ze środków krajo-
wych pochodzących z narodowego funduszu ochro-
ny środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska. Środki europejskie w tym programie 
są przewidziane, ale w perspektywie finansowej, 
budżetowej na lata 2021–2027. My jesteśmy, moż-
na powiedzieć, rok przed fazą negocjacji, ustalania 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-
sko”, do którego wpisaliśmy jako priorytet program 
„Czyste powietrze”. Te negocjacje jeszcze w ogóle 
nie zostały rozpoczęte. Uspokajam – żadne pienią-
dze unijne nie zostaną stracone, bo tych pieniędzy 
unijnych na ten program w obecnej perspektywie 
finansowej się nie przeznacza. One zostały przezna-
czone, zresztą decyzją nie naszego rządu, zupełnie 
na inne programy, zostały wydatkowane… Kończy 
się wydatkowanie na okres 2014–2020. To nie ma 
nic wspólnego z „Czystym powietrzem”. To tak dla 
uspokojenia, jeśli chodzi o środki unijne.

Komisja Europejska rzeczywiście ma uwagi  
co do dystrybucji tych środków i co do ich przezna-
czenia, ale na te sprawy przyjdzie czas mniej wię-
cej za rok, w fazie negocjacji. Jesteśmy w stałym  
dialogu z Komisją Europejską. Aby poszerzyć kanał 

szą honorową deklarację wobec Komisji Europejskiej, 
że do 30 czerwca takie rozwiązania prawne przygo-
tujemy – stąd to przyspieszenie. Oczywiście w usta-
wie też przyspieszamy wykonanie zobowiązania  
do przygotowania planów ochrony powietrza przez 
samorządy o 3 miesiące, z tym że uznajemy, że nie 
są to pierwsze plany ochrony powietrza, więc będzie 
to trochę na zasadzie modyfikacji… Dostarczymy, 
udostępnimy w sposób bezpłatny wszystkie dane 
ze stacji monitoringowych będących w dyspozycji 
głównego inspektora ochrony środowiska. Ta usta-
wa oczywiście… Chociaż tempo nie jest powolne, to 
nie uważam, że jest jakieś zbyt szalone czy szybkie 
– wszystkie kryteria konsultacji zostały spełnione. 
Przypomnę, że również Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała, czyli 
pozytywnie zaopiniowała, tę ustawę.

Wracając już do tego pytania o samorządy i do 
troski o środki finansowe… Oczywiście, samorzą-
dy wojewódzkie, które są zobowiązane do opraco-
wania planów ochrony powietrza, mogą korzystać 
ze środków finansowych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska. Pytanie było takie, czy 20% 
ma ktoś… Bo jeden wojewódzki fundusz daje 80%, 
inny daje 90%. Oczywiście, jeśli zajdą takie potrze-
by, wojewódzkie fundusze mogą również dać 100% 
środków finansowych na przygotowanie programów 
ochrony powietrza. Samorządy mają rok na przy-
gotowanie tych programów. Zobowiązujemy ich tą 
ustawą do przygotowania tych programów w terminie  
do 30 czerwca 2020 r. Oczywiście nie jest to tempo 
bardzo szybkie, tym bardziej że… No, jeśli dostarczy-
my wszystkie dane, będzie to możliwe do wykonania. 
Jednocześnie mobilizujemy samorządy do zajęcia 
się programami ochrony powietrza, bo to jest waż-
ne z punktu widzenia samorządów, a najważniejsze 
z punktu widzenia zdrowia mieszkańców.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Miło mi, że mogę pogratulować, Panie Marszałku, 

wyboru i że jestem pierwszą osobą, która będzie mo-
gła się wypowiedzieć, której udzielił pan głosu po 
zarekomendowaniu pana na…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Dziękuję bardzo.)
Panie Ministrze, pan mówił o tym programie 

„Czyste powietrze”, więc jeszcze w tej sprawie, krót-
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(minister H. Kowalczyk) Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o od-
padach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1198, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1198 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, sena-
tora Macieja Łuczaka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Maciej Łuczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji 

Środowiska, na którym obradowaliśmy o zmianie 
ustawy o odpadach oraz innych ustaw.

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach wynika z konieczności pilnego dopre-
cyzowania przepisów odnoszących się do funkcjo-
nowania bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, nad 
rozbudową której, m.in. w zakresie utworzenia mo-
dułów ewidencyjnego i sprawozdawczego, jak wy-
nika z uzasadnienia do projektu ustawy, toczą się 
intensywne prace.

Istota zmian proponowanych niniejszą nowelizacją 
polega na usunięciu z ustawy o odpadach przepisów 
odnoszących się do posługiwania się formą papie-
rową dokumentów – ustawa przewiduje rezygnację 
z papierowej formy dokumentów ewidencji odpadów, 
sprawozdawczości oraz wniosków o wpis, aktualiza-
cję i wykreślenie z rejestru – a co za tym idzie, dopre-
cyzowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania 
BDO jako systemu elektronicznego.

Forma pisemna składania wniosków dostępna 
będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych 
i innych osób zagranicznych uczestniczących w ob-
rocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas trwania posiedzenia komisji pan legisla-
tor zgłosił 5 propozycji poprawek, w tym 1 uwagę re-
dakcyjną. Wszystkie te poprawki, z akceptacją pana 
ministra, zostały przyjęte przez komisję. I chciał-
bym też dodać, że w trakcie drugiego czytania,  
na osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Sejmu 
w dniu 12 czerwca zgłoszono 20 poprawek. Poprawki 
te również miały charakter doprecyzowujący oraz 
porządkujący, zostały przyjęte i Sejm uchwalił usta-
wę w brzmieniu z przedłożenia rządowego ze zmia-
nami proponowanymi przez komisję. 422 posłów 
głosowało za, 5 – przeciw, nikt nie wstrzymał się  
od głosu.

dystrybucji tych środków finansowych, zapraszamy 
samorządy na zasadzie pilotażu, tak bym to nazwał, 
czyli dobrowolnego programu… Jeśli ten pilotaż się 
sprawdzi, to będziemy go poszerzać. Będziemy anali-
zować, szacować koszty i bardzo możliwe, że po kilku 
miesiącach realizacji tego pilotażu samorządy w peł-
nym zakresie wejdą w realizację programu „Czyste 
powietrze” i w dystrybucję środków finansowych.

Jeśli chodzi o obecną wydajność tego programu,  
to na obecną chwilę złożono ponad 60 tysięcy wnio-
sków na kwotę ponad 1 miliarda zł, wydano 23 ty-
siące decyzji, tzn. uchwał zarządów wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska – kilka procent stano-
wią niestety decyzje odmowne, tak to zwykle bywa 
– i podpisano ponad 16 tysięcy umów. Tak więc ten 
program funkcjonuje. Założenie programu, że wnio-
ski są rozpatrywane w terminie 90 dni roboczych… 
Te terminy we wszystkich przypadkach są dochowa-
ne, tak że realizacja tego programu przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Pewnie niektórzy by oczekiwali, 
żeby było jeszcze szybciej, a wniosków więcej, ale ja 
myślę, że – tak jak to zwykle bywa ze startem każdego 
programu – najlepszym ambasadorem takiego progra-
mu, najlepszym promotorem to jest sąsiad, który już 
otrzymał środki finansowe. Poczekajmy na efekty. 
Już je zresztą widać, bo wniosków o płatność jest już 
kilka tysięcy i zostały już zrealizowane płatności na 
kilkadziesiąt milionów złotych. Pamiętam, że w przy-
padku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej też pierwsze 
wnioski rolnicy składali z wielką ostrożnością, trzeba 
było czekać i zachęcać. A w następnych edycjach to 
już kolejki się tworzyły przed biurami agencji. Ja 
jestem przekonany, że taki mechanizm zadziała też 
w przypadku programu „Czyste powietrze”. Środki 
otrzymane przez sąsiada będą najlepszą zachętą do 
składania wniosków. A więc ten program, jak sądzę, 
idzie zgodnie z harmonogramem. To, że zakładamy 
termomodernizację, wymianę pieców dla 3 milionów 
budynków, nie oznacza, że w pierwszym roku będzie 
ich 300 tysięcy. Pewnie będzie mniej. Ale w następ-
nych latach będzie więcej, bo inni pójdą za dobrym 
przykładem tych, którzy te środki otrzymali.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Dziękuję 

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

się do głosu.
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(senator sprawozdawca M. Łuczak) Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym właściwie dopowiedzieć 2 słowa. Padło 

pytanie, dlaczego tak późno. Myślę, że warto wrócić 
do historii tej ustawy. Baza gospodarki odpadami ma 
długą historię, a starania o jej utworzenie rzeczywi-
ście trwały wiele lat.

Pierwsza ustawa pojawiła się bodajże w roku 2012. 
Miała ona wyznaczyć drogę do bazy gospodarki od-
padami. Wielokrotne próby poprzedniego rządu zbu-
dowania bazy skończyły się niczym. W roku 2015 
zmodyfikowano ustawę, przesuwając termin jej wej-
ścia w życie, czyli tak naprawdę przesuwając o kolejne 
lata zbudowanie bazy gospodarki odpadami. Ja nie 
oceniam przyczyn, ale stwierdzam fakt. Tak niestety 
było. Oczywiście kolejne przesunięcie terminu spowo-
dowało, że nic nie zostało uczynione. Ja rozumiem, że 
były próby zlecenia budowy bazy firmie zewnętrznej, 
a przetargi informatyczne są bardzo trudne do prze-
prowadzenia. Być może to była przyczyna.

Myśmy zmienili koncepcję. Ja od ponad roku je-
stem ministrem środowiska i zmieniłem koncepcję. 
Nie próbujemy robić przetargów. Do budowy bazy 
wykorzystujemy nasz własny Instytut Ochrony 
Środowiska, jednostkę badawczą, która bezpośred-
nio podlega ministrowi środowiska. Stąd prace bar-
dzo mocno przyspieszyły. Prace nad budową bazy 
przez ostatni rok nabrały takiego tempa, że właściwie 
możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 
baza zostanie uruchomiona w bardzo podstawowym 
zakresie, czyli ewidencji odpadów. Oczywiście ona 
już funkcjonuje, jeśli chodzi o ewidencję przedsię-
biorców, ale to… Nie wystarczy się zarejestrować, 
podać, że jest się przedsiębiorcą produkującym czy 
wytwarzającym odpady.

Najistotniejsze moduły to są te, które będą ewiden-
cjonować odpady i będą śledzić trasę ich przejazdu  
aż do unieszkodliwienia. Stąd potrzeba zmiany 
ustawy. Chodzi o to, żeby wprowadzić aktualne, już 
bardzo realne terminy wdrożenia bazy gospodarki 
odpadami, nałożyć na przedsiębiorców obowiązek 
ewidencjonowania odpadów w bazie w sposób elek-
troniczny, odejść od formy papierowej zgłaszania od-
padów, która do tej pory funkcjonuje, czyli budowania 
kart odpadowych itd.

Ta baza po rozpoczęciu funkcjonowania, po 
1 stycznia 2020 r. będzie rzeczywiście bardzo sku-
tecznym narzędziem śledzenia strumienia odpadów, 
służącym nawet do pozyskania wiedzy, jeśli chodzi 
o import czy przywożenie. Chociaż w kwestii przy-
wożenia mam zupełnie inną opinię. Wprowadzone 
w lipcu ubiegłego roku ustawy dotyczące odpa-
dów absolutnie zabraniają sprowadzania, zwoże-
nia odpadów zza granicy. Zresztą skutecznie temu  

Pan minister ponadto poinformował, że w ciągu 
kilku tygodni zostaną już przeprowadzone testy do-
tyczące wdrożenia tej bazy do użytku.

Tak że bardzo proszę o przyjęcie ustawy w całości, 
z proponowanymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Pęk:
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?

Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Moje pytanie 

bierze się stąd, że od dłuższego czasu obserwujemy, 
że staliśmy się śmietnikiem Europy. Zauważyliśmy 
to oczywiście dzięki dziennikarzom. 

Czemu tak późno zajmujemy się tak palącym pro-
blemem, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo?

Senator Maciej Łuczak:
Wydaje mi się, że ustawa, która będzie funkcjo-

nowała już od stycznia przyszłego roku, na pewno 
zapewni większy monitoring w zakresie różnych 
rodzajów odpadów. Czy zajmujemy się tym późno? 
No, trudno powiedzieć, czy to jest późno. Myślę,  
że powie o tym pan minister. Wydaje mi się, że to 
nie jest późno. Na posiedzeniu komisji słyszeliśmy 
wiele głosów pozytywnych o bazie, która ma wła-
śnie powstać. Tak jak powiedziałem, ustawa wchodzi 
z dniem 1 stycznia 2020 r. Myślę, że na pewno upo-
rządkuje ona pewne sprawy i wyeliminuje nielegalny 
wjazd śmieci do naszego kraju.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję panu senatorowi.
(Senator Maciej Łuczak: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Panie Ministrze, zapraszam.
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(minister H. Kowalczyk) Przewidujemy czas na szkolenia, głównie przed-
siębiorców, którzy będą korzystać z tej bazy, będą ją 
wypełniać i będą zalogowani w tej bazie.

Wewnętrzne testy bazy danych o gospodarce od-
padami przewidujemy na przełomie lipca i sierpnia. 
Uruchomienie zewnętrzne zaś, czyli szkolenia dla 
przedsiębiorców, dla korzystających z tej bazy, będą 
prowadzone od września. Myślę, że ponad 3 miesiące 
to jest zupełnie wystarczający czas. To nie będzie 
bardzo skomplikowana sprawa, przedsiębiorcy obec-
nie też wypełniają karty odpadów, tyle że w formie 
papierowej, oczywiście potem będą musieli przyzwy-
czaić się do zalogowania w systemie itd. Jednak te 3 
miesiące… No, uważamy, że jest to wystarczający 
czas. Jeśli intensywnie się go przepracuje, powinno 
to dać efekty, takie, że od 1 stycznia 2020 r., kiedy 
będzie już obowiązek ewidencjonowania odpadów 
poprzez bazę gospodarki odpadami, będzie to już 
dobrze funkcjonować.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo, Panie Marszałku, jedno zdanie.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Moje pytanie zmierzało wszakże w tym kierun-

ku… Chodziło o to, żeby ci, którzy za to odpowiadają, 
nie bronili się, jakoby nie zdążyli posiąść tej wiedzy. 
Do tego zmierzało moje pytanie.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę bardzo.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Panie Marszałku, ja mam nadzieję, że właśnie ten 

czas jest takim czasem, który powinien te wątpli-
wości całkowicie rozwiać. Na pewno zarówno po-
przez organizacje pracodawców, przedsiębiorców, 
wytwórców odpadów… Zresztą są deklaracje różnego 
rodzaju izb i stowarzyszeń gospodarczych dotyczące 
chęci współpracy w tym zakresie. Oni powiedzieli, 
że bardzo chętnie będą współpracować w zakresie 
organizacji szkoleń, instruktażów dotyczących ko-
rzystania z bazy gospodarki odpadami. Uznajemy, że 
przewidywany czas, ponad 3 miesiące, jest to czas, 
który, zakładając aktywne podejście, powinien zu-
pełnie wystarczyć.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.

przeciwdziałamy. Próby przywożenia spotkały się 
ze stanowczą reakcją, m.in. 4 tysiące ton odpadów 
zostało zwrócone do Wielkiej Brytanii.

Jednak nie mylmy pewnych spraw. Ewentualne 
zgody, które wydaje Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, to są zgody na sprowadzanie surowców 
wtórnych będących z definicji odpadami. Przykład 
złomu. Złom z definicji jest odpadem, ale jest to za-
razem znakomity i wartościowy surowiec wtórny, 
dlatego import, przywożenie tego typu odpadów 
oczywiście się odbywa. Takich zakazów zresztą 
wprowadzać nie można. To są odpady, które jako 
surowce wtórne mają prawo być przewożone w Unii 
Europejskiej. Oczywiście one w swojej definicji są 
odpadami, ale przywożenie takich odpadów… one 
nie mają nic wspólnego z potocznie rozumianymi 
odpadami komunalnymi. Od lipca ubiegłego roku 
jest absolutny zakaz, a próby przywożenia były sku-
tecznie powstrzymywane, odpady zostały zwrócone, 
wywiezione z powrotem. Baza, która powstanie, bę-
dzie jeszcze lepszym, znakomitym narzędziem do 
kontroli tego typu strumienia odpadów.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie wyobrażam sobie, żeby kto-

kolwiek był przeciwko tej ustawie. Jednak zawsze 
uważam, że największym kosztem jest brak wiedzy. 

Czy nie uważa pan, że jeżeli chodzi o szkolenie 
tych, którzy będą za to odpowiadać… No, ustawa 
powinna precyzować i porządkować wiele spraw. Czy 
nie uważa pan, że za mały jest wolumen czasu, żeby 
przeszkolić w końcu rzeszę odpowiedzialnych ludzi? 
Powtarzam, brak wiedzy, ogromne straty i koszty.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Środowiska  
Henryk Kowalczyk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

(wicemarszałek M. Pęk) ku, którego udział w krajowym areale roślin oleistych 
stanowi 95–97%. Pszczoły, dzięki zapylaniu rzepaku, 
podwyższają plony o od 10 do 30%.

Fundusz ma wspierać działania mające na celu in-
formowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, roślin 
oleistych oraz przetworów nasion oleistych i produk-
tów pszczelich, działania mające na celu promocję spo-
życia, udział w wystawach i targach, badania rynkowe, 
badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu 
poprawę jakości roślin oleistych i ich przetworów oraz 
produktów pszczelarskich oraz prowadzących do wzro-
stu ich spożycia, szkolenia producentów i przetwórców 
oraz udział krajowych organizacji branżowych, w tym 
ich przedstawicieli, w pracach specjalistycznych sta-
łych i roboczych komitetów organizacji międzynaro-
dowych lub będących członkami statutowych organów 
tych organizacji, zajmujących się problemami rynku 
roślin oleistych lub produktów pszczelich.

Na Fundusz Promocji Roślin Oleistych, o którym 
mowa, złożą się wpłaty w wysokości 0,2% wartości 
netto od roślin oleistych, będących przedmiotem czyn-
ności podlegających opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i usług. Szacuje się, że roczne wpływy na ten 
fundusz wyniosą blisko 8 milionów. 15% środków ma 
być przeznaczone na promocję produktów pszczelich. 
Środkami funduszu promocji zarządzać będą wyłącz-
nie przedstawiciele organizacji branżowych reprezen-
tujących producentów rolnych oraz producentów prze-
tworów działających w sektorze roślin oleistych.

Fundusze promocji odgrywały i odgrywają po-
zytywną rolę w promocji polskiej żywności, przy-
czyniając się, oczywiście razem z wieloma innymi 
czynnikami, m.in. do zwiększenia wartości eksportu 
polskiej żywności do kwoty przekraczającej 30 mi-
liardów euro. Rozwiązania proponowane w projekcie 
ustawy dodatkowo wpłyną na zwiększenie bezpie-
czeństwa żywnościowego Polski, wzrost dochodów 
rolników, podniesienie konkurencyjności polskiego 
rolnictwa i zredukowanie deficytu białka paszowego.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną no-
welizację i ja zwracam się z prośbą o jej przyjęcie do 
Wysokiej Izby. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Pęk:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję panu senatorowi.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rolnic-
twa i rozwoju wsi.

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Dzię- 

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

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Władysław 

Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

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 fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1201, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1201 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Roz- 
woju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z prac komisji 
o ustawie o zmianie ustawy o funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych.

Ustawa zakłada utworzenie nowego funduszu, 
Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego ce-
lem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spoży-
cia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów 
pochodzących z przetworzenia rzepaku, rzepiku, 
soi, lnu i konopi, a także miodu, pyłku kwiatowego, 
propolisu oraz mleczka pszczelego. Proponowana 
zmiana ustawy o funduszach promocji, będąca od-
powiedzią na postulaty przedstawicieli branży roślin 
oleistych, zakłada utworzenie Funduszu Promocji 
Roślin Oleistych, którego celem będzie wspieranie, 
jak już powiedziałem, marketingu, wzrostu spożycia 
i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów po-
chodzących z przetworzenia rzepaku, rzepiku, soi, 
lnu i konopi, a także, co bardzo ważne, produktów 
pszczelich. Wsparcie ze środków tego funduszu pro-
duktów pszczelich, będące szczególnym wyrazem 
zrozumienia dla pszczelarzy ze strony producen-
tów rzepaku, jest godne podkreślenia i uzasadnione 
z uwagi na relacje dwustronne, w tym ze względu na 
wpływ aktywności pszczół na jakość plonów rzepa-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek M. Pęk) istnieje taki system dobrowolny. Jest dobry przykład, 
bo pan minister jest mleczarzem, więc jest bardzo do-
bry przykład. Jeżeli ktoś chce kupić mleko bez GMO 
czy masło bez GMO, to jest taki znaczek „wolne od 
GMO”, czyli oznacza to, że zwierzęta nie są karmione 
paszami genetycznie modyfikowanymi. Jeśli zatem 
wypełniane są te wszystkie normy, które narzuca 
mleczarnia, to może to tak funkcjonować. Ale teraz 
mamy już ustawę i w ustawie zapisane jest jedno-
znacznie, że musi być to wykonywane… że istnieje 
też obowiązek, by w przypadku wątpliwości było 
badanie, czy jest tu zgodność, czy nie ma zgodności. 

Poprzednio nie było takich narzucanych przepi-
sów. Jest tu podobnie jak w przypadku wcześniej 
uchwalonej ustawy o produkcie polskim. Podmioty 
używały oznaczenia „Produkt polski”, a teraz jest to 
znormalizowane ustawą i muszą spełniać wszystkie 
wymogi. Tamten znaczek, który był, wypadał, a je-
śli ktoś chce używać znaku „Produkt polski”, musi 
spełniać wszystkie normy prawne, które są w ustawie. 
Tak samo w tej ustawie jest okres 2-letni dochodzenia 
do zmiany oznakowania. W związku z tym ktoś, kto 
będzie wypełniał normy, może zastosować na pod-
stawie tej ustawy oznakowanie „Produkt wolny od 
GMO”. To wszystko, co bym miał do powiedzenia.

Na pewno konsumenci, którzy dzisiaj chcą wybrać 
produkty oznakowane tym znakiem – podkreślam: 
dobrowolnie, nie jest to narzucane – mają możliwość 
łatwiejszego ich rozpoznania. W przypadku produk-
tów, które zawierają GMO, zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej, jest obowiązek zapisania, że te pro-
dukty, roślinne czy inne, zawierają GMO. Gdy nie 
ma takiego oznakowania, oznacza to, że produkty są 
wolne od GMO, ale często konsumenci woleliby mieć 
jasne oznakowanie, bo te składy itd. są napisane tak 
drobnym maczkiem, że nie zawsze można rozczy-
tać, czy to jest produkt z GMO, czy bez GMO. Stąd 
myślę, że to jest takie handlowe podejście odpowia-
dające na życzenia konsumentów… Bo konsumenci 
w większości, i w Europie, i w Polsce, akurat nie chcą 
produktów, które są z GMO. To tyle. 

Proszę Wysoką Izbę o poparcie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Jest z nami pan minister Tadeusz Romańczuk.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Dziękuję.)
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 senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o oznakowaniu produktów 
wytworzonych bez wykorzystania organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 
organizmów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1200, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1200 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam 

zaszczyt przedstawić sprawozdanie z wczorajszego 
posiedzenia naszej komisji, na którym omawialiśmy 
ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez 
wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych jako wolnych od tych organizmów. Chcę 
powiedzieć, że komisja jednomyślnie przyjęła usta-
wę bez poprawek i prosimy Wysoką Izbę o poparcie 
naszego wniosku.

Jednak na posiedzeniu dość mocno przedyskutowa-
liśmy tę ustawę. Biuro Legislacyjne miało kilka uwag. 
Ministerstwo uznało, że ta ustawa może funkcjonować 
bez żadnych znaczących poprawek. Chodzi tu o uster-
ki, które niewiele zaburzą, w związku z czym, jeżeli 
w przyszłości będzie potrzeba zmian, ministerstwo 
rozważy je przy następnych nowelizacjach.

Muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ten sys-
tem oznakowania jest dobrowolny. Jeżeli trzeba, to 
podmioty gospodarcze, które chcą oznakować, a do-
tychczas to czyniły… Można powiedzieć, że dzisiaj 
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Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Seweryński) kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie 
na start w wysokości 1 tysiąca zł. Świadczenie to 
będzie wypłacane w terminie do dnia 30 września 
tego roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Ponadto w ustawie wskazano, że nauczycielo-
wi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wy-
chowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny. 
Dodatek ten nie będzie mógł być niższy niż 300 zł. 
Jednocześnie organy prowadzące szkoły, będące 
jednostkami samorządu terytorialnego, będą mogły 
podwyższać minimalną wysokość dodatku z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy w drodze 
regulaminu wynagradzania.

W odniesieniu do kwestii awansu zawodowego 
nauczyciela oraz oceny jego pracy w wyniku wprowa-
dzonych zmian zniesione zostaną obligatoryjne ter-
miny dokonywania oceny pracy nauczycieli. Zostanie 
uchylone upoważnienie do określania w drodze roz-
porządzenia szczegółowych kryteriów oceny pracy 
nauczycieli. Kryteria oceny pracy będą określone 
w ustawie – Karta Nauczyciela. Nastąpi rozdziele-
nie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycie-
li. W zakresie awansu zawodowego przywrócona 
zostanie ocena dorobku zawodowego nauczyciela  
za okres stażu.

Uchylone zostaną przepisy dotyczące dodatku  
za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowa-
nych. Zmiana ta jest konsekwencją odejścia od ob-
ligatoryjności dokonywania oceny pracy i zmiany 
kryteriów tej oceny.

Nastąpi skrócenie stażu w przypadku ubiegania 
się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego do 
9 miesięcy. Nastąpi skrócenie okresów pracy w szkole 
niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień 
awansu zawodowego – do 2 lat przed rozpoczęciem 
stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz  
do roku przed rozpoczęciem stażu na stopień na-
uczyciela dyplomowanego. Egzamin przed komisją 
egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego 
zostanie zastąpiony rozmową przeprowadzaną przez 
komisję kwalifikacyjną.

Ponadto odpowiednio do wprowadzanych zmian 
w zakresie awansu zawodowego nauczycieli zostaną 
dostosowane przepisy dotyczące awansu zawodowego 
nauczycieli szkół polonijnych.

Wprowadzone zostały przepisy, które ogranicza-
ją możliwość nadużywania umów o pracę na czas 
określony zawieranych w związku z zaistnieniem po-
trzeby wynikającej z organizacji nauczania. Również 
doprecyzowane zostały przepisy dotyczące odpowie-
dzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli, 
tak aby odpowiedzialność za popełnienie czynów 
naruszających prawa i dobro dziecka nie była kwali-
fikowana jako odpowiedzialność porządkowa.

Proszę Senat o przyjęcie zmian do ustawy – Karta 
Nauczyciela bez poprawek.

mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Romań- 
czuk, chce zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1204, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1204 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, panią senator Małgorzatę 
Kopiczko, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Małgorzata Kopiczko:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić ustawę o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw.

W dniu 25 czerwca przyjęto projektowane w usta-
wie zmiany na posiedzeniu połączonych Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Celem ustawy jest w szczególności wprowa-
dzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia 
prestiżu zawodu nauczyciela. Celem ustawy jest 
wprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli, 
wprowadzenie dodatkowego świadczenia na start 
dla młodych nauczycieli, wprowadzenie w ustawie 
przepisów określających minimalną kwotę dodatku 
za wychowawstwo oraz skrócenie ścieżki awansu 
zawodowego nauczyciela i powrót do zasad oceny 
jego pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnie-
niem opinii rady rodziców.

W wyniku wprowadzonych zmian od 1 września 
2019 r. wysokość średniego wynagrodzenia nauczy-
cieli zostanie podwyższona o 9,6%.

Przepisy ustawy przewidują także, że nauczyciel 
stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela 
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które powinny być już wcześniej, które można było… 
To wtedy ich nie było. I pytanie w takim razie brzmi: 
jak będzie z finansowaniem tych podwyżek dla na-
uczycieli?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Senator.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Senatorze, może ja po kolei będę się odno-

siła, bo pan senator poruszył kilka kwestii.
Pierwszą kwestią jest kwestia dotycząca rozmów, 

które – jak pan senator stwierdził – się nie toczą. 
Chciałabym przypomnieć, że toczyły się rozmo-
wy w szerokich kręgach związków zawodowych, 
przedstawicieli rządu, różnych grup zainteresowa-
nych. 7 kwietnia 2019 r. zostało podpisane porozu-
mienie między stroną rządową a przedstawiciela-
mi Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Podczas tych rozmów zostało podpi-
sane porozumienie i to strony uzgodniły przyspie-
szenie podwyżki wynagrodzeń oraz wprowadzenie 
dodatkowej podwyżki od 1 września 2019 r.

W tym wyjaśnieniu chciałabym odnieść się rów-
nież do… Bo jakby zmierzam do tego, co pan po-
wiedział, że podwyżki nie było. Chciałabym przy-
pomnieć, że pierwsza podwyżka była w kwietniu 
2018 r. w wysokości ponad 5%, następna podwyżka 
była w styczniu 2019 r. – również w wysokości 5%. 
Trzecia tura podwyżki była planowana na styczeń 
2020 r. i to też miało być 5%. W wyniku tych uzgod-
nień zdecydowaliśmy się nie tylko na przyspieszenie 
podwyżki wynagrodzeń od 1 września, ale na wzrost 
tej podwyżki, która od 1 września wyniesie 9,6%.  
To tak, żeby uporządkować te kwestie.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z dodatkowym 
świadczeniem dla młodych – to jest tzw. 1 tysiąc zł 
na start dla każdego nauczyciela, który rozpocznie 
awans – to będzie to wypłacane od 1 września.

Pani minister wczoraj wyraźnie zapewniła, że są 
zapewnienia z Ministerstwa Finansów, że będą de-
cyzje o przesunięciu środków z rezerwy. Taką infor-
mację pani minister wczoraj przekazała na wspólnym 
posiedzeniu komisji.

Tak że, Panie Senatorze, żeby było jasne: pod-
wyżki były, a teraz wprowadzamy trzecią transzę, 
zwiększoną do 9,6%.

Czy czegoś jeszcze nie zapisałam, o co pan py-
tał? Jeśli tak, to proszę jeszcze… Ale to chyba były  
te kwestie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pani senator Sztark. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zadałbym to pytanie pani minister, ale widzę,  

że pani minister nie ma, w związku z czym spróbuję 
je zadać pani senator sprawozdawcy.

Otóż ja uczestniczyłem wczoraj w posiedzeniu 
komisji. Przede wszystkim chodzi o to, że był protest 
nauczycieli, chyba w styczniu się rozpoczął, było wia-
domo, jaka jest sytuacja w szkołach. No i teraz takie 
nagłe przyspieszenie na końcu bez konsultacji, bez 
współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, bo takiego spotkania nie było. I samo-
rządy, zarówno Związek Miast Polskich, jak i zwią-
zek gmin, protestują ze względu na to, że uważają,  
że niestety, ale to na nie zostaną przeniesione obo-
wiązki finansowania tych zmian. I teraz o co chodzi? 
Chodzi o to, że oczywiście są tam nowe zadania,  
np. dodatek stażowy, który – jasno to wynika z usta-
wy – powinien być finansowany… To jest art. 167 
ust. 4, który mówi, że „zmiany w zakresie zadań 
i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego 
następują wraz z odpowiednimi zmianami w po-
dziale dochodów publicznych” itd. W związku z tym 
było pytanie do pani minister o to, w jaki sposób 
zostaną sfinansowane podwyżki dla nauczycieli. 
I pani minister odpowiedziała, że nie będzie zmiany 
w budżecie, tylko w ramach działu. No i w związ-
ku z tym było pytanie do pani minister: w takim 
razie gdzie są tak duże środki w dziale edukacji? 
Tam chyba wychodziło 1,3 miliarda zł. Gdzie będą 
te oszczędności? Gdzie będą te przesunięcia, żeby 
w ramach działu sfinansować tak dużą podwyżkę 
dla nauczycieli? Samorządowcy nie dowierzają,  
że to dofinansowanie będzie wystarczające, i obawiają 
się, że oni znowu poniosą koszty. Było podkreślane, 
że oni ponieśli znaczne koszty, nawet rzędu 50%, 
jeżeli chodzi o ostatnie zmiany, które zostały wpro-
wadzone w szkołach, w ogóle jeżeli chodzi o dopłaty 
samorządów gminnych, do edukacji, że one są wła-
śnie w granicach 40–60%. Więc w dalszym ciągu 
obawiają się wyraźnie, że będą… 

W związku z tym pytanie brzmi: co z finanso-
waniem? To, że obiecane są podwyżki, to wiadomo. 
Wiadomo, dlaczego taki tryb pracy – bo wybory są 
już niedługo i te słuszne podwyżki dla nauczycieli, 
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przeciw oczekiwaniom nauczycieli, którzy rozpo-
czynają pracę. Chcemy przyczynić się w ten sposób  
do zwiększenia atrakcyjności zawodu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja chciałbym zapytać, czy państwo 

podczas obrad komisji mieliście opinie związków 
zawodowych dotyczące projektu tejże ustawy. Czy 
podczas posiedzenia były prezentowane opinie związ-
ków zawodowych? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy była prowadzona dyskusja nad tymi 
uwagami związków? Związki wnoszą tu różnego ro-
dzaju uwagi. Myślę, że pani senator są one znane.

I trzecie pytanie. Pamiętam, że pani senator była 
sprawozdawcą tej rewolucyjnej ustawy, która wpro-
wadzała fantastyczny system edukacji w Polsce. 
Wtedy zapytałem panią jako senatora i dyrektora, 
człowieka doświadczonego w tej dziedzinie, po co 
wydłużacie czas awansu. No, nie zacytuję dokładnie 
tej argumentacji, ale ona była długa, kwiecista. Czy 
mógłbym prosić o podobną wypowiedź, odpowiedź 
na pytanie, dlaczego teraz ten czas skracacie? Co ta-
kiego się stało w tym czasie, że teraz pani senator jest 
gorącą zwolenniczką, jak rozumiem, skrócenia drogi 
awansu, podczas gdy wtedy, kiedy był prezentowany 
pierwszy projekt ustawy…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Senator.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Tak, chciałabym odnieść się do tego, o co pan na 

początku zapytał. Opinie, uwagi, czy była prowa-
dzona dyskusja… Tak, była prowadzona dyskusja. 
Ja tak ciągle wracam do tych rozmów, które były 
prowadzone ze związkami zawodowymi. W dniu 
7 kwietnia zostało podpisane porozumienie. To w wy-
niku rozmów z grupami społecznymi, związkami 
zawodowymi wypracowane zostały pewne zasady 
i my do tych zasad… Tak jak powiedziałam, skró-
ciliśmy ścieżkę awansu – to była wyraźna prośba 
i związków zawodowych, i nauczycieli. My po prostu 
słuchamy tego, co do nas mówią poszczególne grupy 
zawodowe. Wprowadziliśmy to, żeby umożliwić na-
uczycielom skróconą ścieżkę awansu zawodowego. 
Będziemy dalej pracować podczas obrad okrągłego 
stołu, który, przypominam, został powołany przez 
premiera Mateusza Morawieckiego, nad bardzo  

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, mam 2 pytania. W razie czego, gdy-

by był jakiś problem, bardzo proszę o przekierowanie 
pytania do pani minister, dobrze?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Dobrze, proszę 
bardzo. Tak, tak, jeśli nie…)

Bo chodzi mi o… Pani też mówiła o skróceniu 
ścieżki awansu zawodowego…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak.)
I to jest powrót do zasad sprzed września 2018 r. 

Wówczas, mimo ostrzeżeń wszystkich środowisk 
i samych nauczycieli, przedstawicieli związków za-
wodowych, państwo jednak zmieniliście te reguły, 
a teraz powracacie do tamtych zasad. Jaki jest powód 
powrotu do nich czy też zmiany stanowiska?

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak jak wcześniej 
powiedziałam…)

Jeszcze drugie pytanie…
(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak, proszę.)
I drugie pytanie. Chodzi mi o to dodatkowe świad-

czenie dla młodych nauczycieli na start. To świadcze-
nie poprzednio również było, a teraz państwo wraca-
cie do tego samego. Czy to też jest potwierdzenie, że 
jednak było błędną decyzją przyjęcie innych zasad 
udzielania świadczeń dodatkowych? Dziękuję.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję bardzo.
Ja oczywiście spróbuję odpowiedzieć, chyba że 

pani minister uzupełni.
Tak jak wcześniej powiedziałam, strona rządowa 

wraz ze związkami zawodowymi i z innymi grupami 
zainteresowanymi, również z samorządami i z na-
uczycielami, uzgodniła pewne zmiany.

Oczywiście wracamy do tego, co było, czyli do 
oceny sprzed 2018 r., ale z uwzględnieniem opinii 
grup społecznych, przede wszystkim nauczycieli. 
Tak, to jest na wniosek nauczycieli, związków za-
wodowych, dlatego wracamy do tych zasad.

Jeżeli chodzi o ścieżkę awansu zawodowego,  
to skracamy tę ścieżkę i obecnie ta ścieżka będzie 
wyglądała w ten sposób, że nauczyciel, który będzie 
rozpoczynał staż na stopień awansu zawodowego… 
Dla nauczyciela mianowanego ten wymagany okres 
będzie skrócony do 2 lat oraz to będzie rok przed 
rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplo-
mowanego.

Jeżeli chodzi o to pytanie o dodatkowe świad-
czenie na start, to wcześniej nie było takiego świad-
czenia na start. Był zasiłek na zagospodarowanie.  
My z niczego się nie wycofujemy, tylko wprowadza-
my świadczenie na start dla młodych nauczycieli, 
którzy rozpoczynają pracę. Tu też wychodzimy na-
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(senator M. Kopiczko) nie było… Czy nie uważa pani, że wychowawstwo 
w grupie przedszkolnej jest tak samo istotne jak wy-
chowawstwo klasy w szkole?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Tak, ja uważam, że jest bardzo istotne. To jest 

bardzo ważna funkcja wychowawcza.

Senator Leszek Czarnobaj:
Spodziewałem się takiej odpowiedzi i stąd drugie 

pytanie. Dlaczego nie ustanowiono dodatków za wy-
chowawstwo w przedszkolu?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Tak jak powiedziałam, jest wprowadzony zapis, 

który nie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Został przeniesiony, 

ale…)
Tak, oczywiście. Trwają dyskusje i przepisy zo-

staną doprecyzowane. Myślę, że pani minister sprawę 
bardziej wyjaśni. Nie było to wczoraj omawiane na 
posiedzeniu komisji i nie jestem upoważniona, żeby 
przekazywać…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Senator, jakie stanowisko wobec tej ustawy 

zajął Związek Nauczycielstwa Polskiego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Panie Senatorze, już kolejny raz mówię, że trwa-

ły rozmowy ze wszystkimi grupami zawodowymi  
i że w wyniku porozumienia, podpisanego 7 kwietnia 
2019 r., wprowadzamy dzisiejsze zmiany. A Związek 
Nauczycielstwa Polskiego ‒ jeżeli już pan pyta  
‒ co z przykrością stwierdzam…

(Senator Mieczysław Augustyn: Konkretnie.)
…nie uczestniczy w obradach okrągłego stołu, 

gdzie omawiane są wszystkie zmiany, propozycje, 
postulaty, które są przyjmowane i nad którymi mi-
nisterstwo edukacji będzie pracowało.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 
mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

dobrymi rozwiązaniami dotyczącymi zarówno awan-
su zawodowego, jak również oceny pracy nauczycieli.

I jeszcze… Nie wiem, czy zapisałam sobie… 
Chyba na wszystko odpowiedziałam. Chyba że pani 
minister jeszcze coś uzupełni.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Pani marszałek Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Jeśli to pytanie już było, to przepraszam najmoc-

niej, ale nieco się spóźniłam i nie wiem… Ja otrzyma-
łam bardzo dużo zapytań od nauczycieli przedszkoli 
dotyczących tzw. dodatków za wychowawstwo. Takie 
do tej pory były i w zależności od zasobności gmin 
wynosiły od 100 do 300 zł. Nie przewidziano ich 
w tej nowelizacji, co nauczyciele przedszkoli uważają 
za bardzo krzywdzące i wyraźnie dyskryminujące 
nauczycieli tej grupy młodych ludzi, z którą praca 
uważana jest za jedną z najtrudniejszych. Czy pani 
senator może wie coś więcej na ten temat? Jaka jest 
ich sytuacja?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Małgorzata Kopiczko:
Jeżeli chodzi o określenie minimalnej wysokości 

dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 
klasy, to ten przepis został przeniesiony do ustawy 
z rozporządzenia. W rozporządzeniu był zapis – rów-
nież wcześniej – że dodatek przysługuje za pełnienie 
funkcji wychowawcy klasy. Tak że jeżeli chodzi o ten 
zapis, to nie ma żadnej zmiany.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Czarnobaj się zgłosił. A potem pan 

senator.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Senator!
Ja w kwestii, że tak powiem, przedszkolnej.  

To, że czegoś nie było przedtem, a teraz się pojawia 
i zostało przeniesione… To jest argument może nie-
zbyt dużej wagi, ale jakiś jest. Proszę mi powiedzieć 
jako osoba doświadczona, jeśli chodzi o zarządza-
nie edukacją, nie powołując się na to, że przedtem 
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czyli do końca września wypłacone, przyjęto tryb 
poselski. Za to oczywiście posłom dziękuję, bo dzięki 
temu nauczyciele będą mogli mieć wypłacone pod-
wyżki i będzie można zrobić odpowiednie korekty 
w budżecie i przesunięcia. Dzięki takim, a nie innym 
zapisom w Karcie Nauczyciela, te podwyżki będzie 
można wypłacić. I to jest istota tego trybu. Ten tryb 
jako tryb poselski jest trybem skróconym. Nie byłoby 
możliwe przy projekcie rządowym wprowadzenie 
wszystkich uzgodnień, aczkolwiek jest dosyć jasne 
i dosyć oczywiste, że ten projekt powstał w wyniku 
oczekiwań społecznych. W wyniku oczekiwań spo-
łecznych ten projekt powstał i będzie, mam nadzieję, 
uzupełniony stosownymi rozporządzeniami, które 
będą procedowane w trakcie konsultacji zarówno  
ze stroną samorządową, jak i związkową. A to, że one 
formalnie nie były prowadzone, to znaczy, że nie były 
prowadzone rozmowy z samorządami i ze związ-
kowcami, oczywiście jest wynikiem porozumienia,  
co tutaj już padło, z Solidarnością. Myślę, że w zde-
cydowanej większości to porozumienie realizujemy. 
Mamy świadomość, że oczekiwania strony związ-
kowej, nie tylko jeśli chodzi o związki nauczyciel-
skie, zawsze są większe, ale realizujemy to, co dzisiaj 
wydaje się możliwe. I chcę powiedzieć, że to nie jest 
nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o wynagrodzenia 
dla nauczycieli.

Tutaj padło też takie pytanie, dlaczego wracamy 
do poprzedniego awansu zawodowego i dlaczego 
próbowaliśmy to zmienić. I muszę państwu sena-
torom powiedzieć ‒ paniom senator i panom sena-
torom ‒ że gdybyśmy dzisiaj mieli przeprowadzić 
taką dyskusję, to wielu z państwa by uważało, że tę 
ścieżkę awansu należy zmienić. Ale nigdy nie będzie 
zgody, nie ma takiej ogólnej zgody… Zawsze jest 
tak, że jeżeli pewnych rozwiązań oczekują rodzice,  
to inne są oczekiwania nauczycieli, a inne samo-
rządów. W związku z tym ta początkowa decyzja 
o zmianie ścieżki awansu, o jej wydłużeniu, wyni-
kała z tego, że dosyć szybko nauczyciele osiągają 
najwyższy stopień awansu zawodowego – zostaje 
tytularny profesor oświaty, zostaje praktycznie taka 
pustka, jeśli chodzi o możliwość awansu nauczycieli. 
Stąd ten pomysł był przez wiele stron, w tym przez 
stronę samorządową, dosyć pozytywnie odbierany, 
akceptowany. Nie spotkał się on z uznaniem społecz-
nym, więc wracamy do poprzednich zapisów, ale ja tu 
wyrażam otwartość. Myślę, że wszyscy tutaj powin-
niśmy wyrazić otwartość. Jest konieczna rozmowa  
na temat ścieżki awansu zawodowego nauczycieli,  
bo ona funkcjonuje od 1999 r. i nie jest idealna, ma wie-
le mankamentów. Musimy jeszcze raz siąść, jeszcze 
raz to przedyskutować i przyjąć jakieś rozwiązania, 
żeby to był taki awans, który będzie projakościowy, 
a nie tylko odzwierciedlający staż pracy nauczyciela.  
I ta rozmowa jest przed nami. Pewnie wszystkie  

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy projektodawcy ustawy, poza tym okrągłym 

stołem, zwracali się do Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z prośbą o opinię?

Senator Małgorzata Kopiczko:
Nie było to wczoraj omawiane podczas posiedze-

nia komisji i nie udzielę…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Borowski.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję bardzo. 

Rezygnuję.)

Senator Małgorzata Kopiczko:
To znaczy… Jeszcze przepraszam, bo tutaj kolega 

tak mi… Związek Nauczycielstwa Polskiego oczywi-
ście uczestniczył w pracach komisji. Żeby było jasne, 
wszystkie zainteresowane grupy były obecne podczas 
posiedzenia komisji. Były obecne i zabierały głos. 
Wszyscy zainteresowani mogli zabrać głos…

(Głos z sali: Jak możesz…)
…w sprawie proponowanych zmian.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję pani sena-

tor sprawozdawcy.
(Senator Małgorzata Kopiczko: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest z nami pani Marzena Machałek, sekretarz 

stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Proszę, Pani Minister, na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Marzena Machałek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pozwolę sobie powiedzieć kilka zdań, rozszerza-

jąc czy może uzupełniając to, co przedstawiła pani 
senator Małgorzata Kopiczko. Powiedziała, wydaje 
mi się, dosyć wyczerpująco, ale sądzę, że z naszego 
punktu widzenia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
należy parę rzeczy uzupełnić.

Może zacznę od trybu, bo było pytanie, czy 
ten projekt był uzgadniany. Oczywiście, ten pro-
jekt w pierwszej wersji był projektem rządowym. 
W związku z tym, że było ze strony nauczycieli ocze-
kiwanie większych podwyżek i tego, że te podwyżki 
będą mogły być zrealizowane w odpowiednim czasie, 
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(sekretarz stanu M. Machałek) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Pani marszałek Pańczyk-Pozdziej. Proszę bardzo.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pani Minister, ja tak trochę z perspektywy nauczy-

ciela… Nauczyciele są zatroskani nie tylko przebie-
giem prac nad projektem rzekomo poprawiającym 
sytuację materialną nauczycieli, ale także faktem, 
że w dużym stopniu tymi podwyżkami obciążane 
są samorządy. Ja tylko dodam i przypomnę, że wielu 
nauczycieli w samorządach pracuje, a samorządy są 
ich zdaniem nadmiernie obciążone.

Wrócę do pytania, które zadałam pani senator 
sprawozdawcy, o to wychowawstwo. Co to znaczy: 
wychowawcy klasy? Czy to znaczy, że tylko nauczy-
ciele szkoły podstawowej będą otrzymywali ten do-
datek za wychowawstwo, a przedszkolni nie? Ale był 
ten dodatek w przedszkolu, prawda? Czy ja dobrze 
rozumiem?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:

Próbowałam to wyjaśnić. Pani Senator, zapis jest 
taki sam, my nie ograniczamy uprawnień do dodatku. 
Zapis w rozporządzeniu brzmiał: wychowawstwo kla-
sy. Jest to w tej chwili przeniesione na poziom ustawy 
i dodajemy tam, że nie mniej niż 300 zł. W tej sytuacji 
samorządy oczywiście mogą wypłacać dodatki dla 
nauczycieli przedszkoli. My precyzujemy, że twardy 
obowiązek jest wobec nauczycieli szkół, natomiast 
wychowawstwo w przedszkolach może być, jak do 
tej pory, bo w 70%… Samorządy w ponad 60% to 
wypłacały. Następny etap to będzie doprecyzowanie 
tego w przepisach rozporządzenia, tak żeby było to 
jednoznaczne.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Rozumiem, że w zależności od zasobności gmin 

te dodatki albo będą, albo ich nie będzie. Tak?  
No właśnie, tutaj wchodzimy w zakres funkcjo-
nowania samorządów. Wiadomo, jak to wygląda 
w różnych samorządach, a nauczyciele domagają się 
– moim zdaniem słusznie – sprawiedliwego trakto-
wania. Przecież praca w przedszkolu wcale nie jest 
łatwiejsza niż praca w szkole podstawowej i w innych.  

głosy krytyczne, które będą tutaj padać, będą słuszne, 
chociaż czasem mogłyby one być w sprzeczności ze 
sobą, ponieważ tyle będzie opinii, ile do dyskusji 
siądzie osób – zarówno w kwestii awansu, jak i wy-
nagradzania nauczycieli.

Wrócę do wychowawstwa. Jest to sprawa rzeczy-
wiście do rozwiązania systemowego, ponieważ… 
Często to podkreślamy. Pamiętam, że jeszcze jako 
poseł, jako członek komisji edukacji, w której pra-
cowałam ponad 10 lat… Prawo oświatowe, ustawa 
o systemie oświaty, Karta Nauczyciela są to ustawy 
wielokrotnie zmieniane i zdarza się, że ich interpreta-
cja nie jest jednoznaczna. Mamy świadomość niedo-
skonałości tych kilkudziesięciu – może nawet więcej 
ich było – nowelizacji i stąd też wyszliśmy z taką 
inicjatywą, którą realizujemy. Stworzyliśmy prawo 
oświatowe, ustawę o finansowaniu zadań oświa-
towych, przed nami ustawa o wspieraniu dziecka 
i ucznia, ale i tak te zapisy nie są do końca doskonałe.

I teraz wracam do zapisu dotyczącego dodatku 
funkcyjnego za wychowawstwo. Jest to dodatek dla 
wychowawcy klasy. Ten zapis zostawiamy, przenosimy 
go do ustawy, bo wynika to z porozumienia ze związ-
kami. Dodajemy tutaj, że dodatek ma być nie niższy niż 
300 zł. Z kolei wychowawca klasy, co tutaj tłumaczę… 
To dotyczy nauczycieli pełniących tę funkcję w szko-
le, to jest trochę… My doceniamy tę wartość. Chcę 
powiedzieć, że tylko 3% nauczycieli miało powyżej 
300 zł, jeśli chodzi o nauczycieli ze szkół. Bo jeśli 
chodzi o wychowawców z przedszkoli, to ich punkt 
ciężkości wychowawczej jest w większym stopniu…  
To ma mniej edukacyjny charakter. Wychowawca klasy 
to jest ta funkcja dodatkowa – nie każdy nauczyciel 
w szkole jest wychowawcą. Z kolei każdy nauczyciel 
w przedszkolu jest wychowawcą, więc tutaj trzeba to 
w jakiś sposób rozgraniczyć. Dlatego też przed nami 
jest jeszcze praca nad doprecyzowaniem tego.

Tu określamy najmniejszą kwotę dodatku za wy-
chowawstwo, 300 zł, ale są to zadania subwencjono-
wane – szkoły otrzymują środki na wynagrodzenia, 
samorządy otrzymują subwencję. Z kolei przedszkole 
jest to zadanie własne gminy, stąd nie chcieliśmy w tej 
chwili tego tak precyzować, by samorządy nie dostały 
zadania, które finansowo jest nie do udźwignięcia. 
Ale w przyszłości nie będzie przeszkód, żeby te sa-
morządy… Chyba ponad 60% samorządów wypłaca 
dodatek za wychowawstwo, tylko że tę kwotę mogą 
już one dowolnie kształtować. Zdajemy sobie sprawę, 
że idealnie by było, gdyby wszystkim nauczycielom 
bardzo wysoko podnieść płace, gdyby nawet ten doda-
tek, który dajemy, był wyższy i dotyczył wszystkich, 
no ale jakieś rozwiązania musieliśmy przyjąć. Przed 
nami dyskusja nad doprecyzowaniem tych zapisów 
w rozporządzeniu.
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) że powinny zależeć nie tylko od stażu pracy, ale też 
od jakości pracy.

Zróżnicowanie zawsze budzi poczucie jakiejś nie-
sprawiedliwości, ale ta niesprawiedliwość wiąże się 
z tym, że jednak jakaś część będzie zarabiać więcej. 
Wydaje mi się, że jest to zdecydowanie korzystne  
dla większości nauczycieli.

Przed nami dalsza rozmowa na temat tego, jak 
w ogóle wynagradzać nauczycieli. Jeżelibyśmy za-
częli teraz dyskusję o tym, jak są kształtowane wy-
nagrodzenia – pensja zasadnicza, dodatki – to oka-
załoby się, że jest to system tak anachroniczny, tak 
nieprecyzyjny i wzbudzający tyle emocji, że w wielu 
wypadkach mogłabym państwu przyznać rację. Tylko 
jak siadamy do stołu z samorządami, jak siadamy do 
stołu ze związkami, to, proszę mi wierzyć, okazuje 
się, że nawet w łonie związków zawodowych, w za-
leżności od tego, jaką grupę zawodową w edukacji 
reprezentują, są sprzeczne zdania. I trzeba znaleźć 
jakiś środek, który nie usatysfakcjonuje wszystkich, 
ale będzie wyraźnym pójściem do przodu, wyraźnym 
poprawieniem sytuacji nauczycieli.

Czy 21% podwyżki – razem, od 2018 r. – to jest 
mało? Ja myślę, że to nie jest podwyżka marzeń na-
uczycieli. Jestem przekonana, że nauczyciele w po-
równaniu do przedstawicieli innych zawodów o po-
dobnym wykształceniu często zarabiają mniej. Co do 
tego nie ma chyba żadnej dyskusji. Ale 20% w tak 
krótkim czasie to i tak jest… Powołuję się tu na słowa 
ministra Piontkowskiego, bo on to sprawdzał. To jest 
najwyższa podwyżka od 1989 r.

To są zaniedbania od 2012 r. Od razu, w ciągu 
roku tego nie zmienimy i nie poprawimy sytuacji 
nauczycieli. Chyba każdy, komu leży na sercu do-
bro uczniów i dobro ojczyzny, wie, że nauczycielem 
szkoła stoi i że dobrze wykształcony… My musimy 
dyskutować o tym, kto trafia na uczelnie, jak uczelnie 
kształcą, jaki mamy system motywacyjny służący 
temu, żeby naprawdę dobrych nauczycieli, wybit-
nych absolwentów ściągać do szkoły i żeby mogli oni 
w tej szkole pozostawać. To są naprawdę duże kwestie  
do rozwiązania, bo od lat, od dziesięcioleci jest to za-
wód niedowartościowany zarówno finansowo, jak i… 
Prestiż zawodu nauczycielskiego po reformie 1999 r. 
bardzo poważnie podupadł.

My wszyscy musimy zadbać nie tylko o prestiż 
zawodu pod względem finansowym, co ma ogromne 
znaczenie, ale też o prestiż społeczny. Mogę tu pań-
stwa zapewnić – jako wieloletni nauczyciel praktyk 
uczący w wielkiej szkole w małym miasteczku, ro-
zumiejący sytuację grupy zawodowej – że podcho-
dzimy z troską do sprawy podwyżek. Tak jak mówię, 
nie jest to nasze ostatnie słowo. Na pewno wszystkie 
uwagi, które państwo senatorowie tutaj zgłaszają, 
słuszne uwagi – nie wszystkie postulaty da się od razu 
zrealizować – będziemy brać pod uwagę w dalszej  

Czy to nie narusza, że tak powiem… no, nie wiem, 
samopoczucia tych nauczycieli, którzy pracują na-
prawdę ciężko właśnie w przedszkolach?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Szanowni Państwo Senatorowie, oczywiście za-

wsze można stworzyć lepszą regulację, szerszą regu-
lację. Na tym poziomie jest to absolutnie korzystna 
regulacja, 70% nauczycieli szkół zyskuje zwiększo-
ny dodatek. Państwo się martwicie, że nie wszyscy,  
no ale… Tak się składa, że szkoła to jest zadanie opła-
cane z subwencji, a przedszkole – oprócz zerówki, 
oprócz sześciolatków – jest to zadanie własne gminy, 
na ogół gminy. My możemy narzucić te 300 zł, dodać 
do tych zadań, które są subwencjonowane… Ale my 
tutaj zostawiamy furtkę samorządom, biorąc pod uwa-
gę, że to finansowanie nie idzie z budżetu państwa, 
po to, żeby mogły same kształtować te dodatki. Czy 
my byśmy chcieli, żeby było więcej? Oczywiście tak, 
wszyscy. Ja jestem nauczycielem, cały czas jestem na-
uczycielem – na urlopie w związku z pełnioną funkcją 
– i zawsze wyrażam się z ogromnym szacunkiem na 
temat pracy nauczyciela, i zawsze mówię, że to jest… 
Byłam nauczycielem polonistą – jest to najcięższa 
praca, jaką wykonywałam – w szkole podstawowej. 
Podobnie praca wychowawcy. My wychodzimy na-
przeciw tym oczekiwaniom nauczycieli. One nie są 
w 100%… No, policzyliśmy, że na tyle stać samorzą-
dy i my możemy w jakiś sposób to zrekompensować, 
np. skutki podwyżki… Mamy zapewnienie premiera 
i ministra finansów o zdecydowanej kwocie. One będą 
sfinansowane głównie z dodatkowej subwencji. Nie 
możemy w tej chwili narzucić samorządom zada-
nia, szczególnie placówkom niesubwencjonowanym,  
na które dzisiaj może ich nie stać, natomiast to nie 
znaczy, że nie mogą wypłacać… Poza tym uprzej-
mie informuję, że edukacja jest wspólnym zadaniem 
rządu i samorządu. Są samorządy, które mogą płacić 
nawet większe dodatki. Kwota 300 zł jest kwotą mi-
nimalnego dodatku, jeśli chodzi o wychowawstwo,  
tak że samorządy mogą płacić większy dodatek. Tutaj 
nie ma ujednolicenia. Możemy też rozmawiać o tym, 
czy wszyscy nauczyciele powinni zarabiać równo, czy 
pensje powinny być zróżnicowane. Są na ten temat 
bardzo różne zdania. Obrady okrągłego stołu róż-
nych środowisk bardzo wyraźnie pokazują, że wy-
nagrodzenia nauczycieli powinny być zróżnicowane,  
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(sekretarz stanu M. Machałek) Tak jak mówiłam, będą przesunięcia. I będzie to 
w gestii ministra finansów. Jestem upoważniona, żeby 
powiedzieć – i taką mam informację – że te zmiany, 
które będą dotyczyły przesunięć w budżecie, nie będą 
to zmiany ustawy budżetowej, tylko będą dokonane 
w ramach Komisji Finansów Publicznych, a przy-
gotuje to minister finansów. Czekamy na decyzje, 
propozycje ministra finansów. Pan premier Mateusz 
Morawiecki podczas obrad okrągłego stołu zapewnił, 
że te pieniądze będą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Borowski. Proszę.

Senator Marek Borowski:
Nawiążę do wypowiedzi pani minister o tych 

21-procentowych podwyżkach, które rzekomo mia-
ły być najwyższe w historii. No więc nie, o czym już 
mówił senator Florek.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Marzena Machałek: W krótkim czasie…)

No, w podobnie krótkim czasie tamte podwyżki 
wyniosły 40%, więc…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Marzena Machałek: Nie.)

Nie mówię, że 21% jest nic niewarte, ale propo-
nowałbym nie szerzyć tego poglądu, bo on jest nie-
prawdziwy. A jeśli już, to zwracam uwagę, że to są 
podwyżki – a rząd zawsze to odnosił, ministerstwo 
zawsze odnosiło to do 2017 r. – to są podwyżki za rok 
2018, 2019 i również na 2020. Nie wiadomo, co dalej. 
21% rozłożone na 3 lata to jest średnio poniżej 7% 
rocznie, podczas gdy płace w Polsce rosną powyżej 
7% rocznie, w związku z czym względna sytuacja na-
uczycieli się pogarsza. I tylko to chciałem powiedzieć.

A co do kwot – czy ministerstwo wyszacowało, 
jakie kwoty trzeba przekazać jeszcze w tym roku 
w formie subwencji dodatkowej na te… Ile to będzie? 
4 miesiące, 3 miesiące?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Marzena Machałek: 4 miesiące.)

Cztery, tak? W każdym razie chodzi o miesiące od 
tej podwyżki dziewięcioipółprocentowej plus dodatek 
za wychowawstwo itd. Czy ministerstwo wyszacowa-
ło, ile to ma wynieść?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, mamy to 

oszacowane. To jest ok. 1 miliarda zł.

dyskusji, chociażby nad zmianą sposobu wynagra-
dzania i awansu nauczycieli.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Pani Minister! Zawsze mówicie 

o latach 2013–2015, ale przypomnijmy lata 2008–
2012, kiedy były znaczne podwyżki dla nauczycieli. 
O tym trzeba pamiętać, bo to był moment, kiedy pen-
sje rzeczywiście znacznie wzrosły.

Mówi pani, Pani Minister, że wszyscy zyskają. 
No, to jest prawda.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 
dowej Marzena Machałek: Nie stracą.)

Oczywiście wszyscy chcieliby więcej zarabiać, 
to nie ulega wątpliwości. Pozostaje tylko pytanie, 
skąd wziąć środki, skąd one mają pochodzić. I tutaj 
są obawy samorządów dotyczące tego, że pieniędzy 
na podwyżki nie ma i że koszty znowu zostaną prze-
rzucone na samorządy. Taka była opinia samorządów. 
Pani mówiła, że będą korekty w budżecie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Marzena Machałek: Tak.)

…że będą przesunięcia, że będzie więcej pienię-
dzy na subwencję oświatową. Przesunięcia, jak wie-
my, mogą być dokonywane tylko w ramach działu, 
czyli między rozdziałami i paragrafami. W związku 
tym mam pytanie. Jeżeli pani może wskazać… Chyba 
była mowa o 1 miliardzie 300 milionach, jeśli do-
brze pamiętam. Skąd te pieniądze, skąd te oszczęd-
ności? Komu państwo zabierzecie pieniądze, żeby 
zrealizować te podwyżki, nie zmieniając budżetu? 
Przypominam, że samorządy też mają swoje budżety, 
też mają uchwalony budżet na cały rok i też by mu-
siały zmienić budżet, żeby ewentualnie wygospoda-
rować te dodatkowe środki, o których pani mówiła. 
W takim razie skąd państwo weźmiecie te pieniądze? 
Rozumiem, że na najbliższe miesiące, tak do paź-
dziernika, to one wystarczą, ale co będzie dalej? Skąd 
będą te pieniądze? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o zwięzłą wypowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Dobrze, Panie Marszałku.
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(sekretarz stanu M. Machałek) Płace nauczycielskie wyraźnie wyszły wtedy ponad 
średnią krajową, natomiast teraz one są pod średnią 
krajową. Podwyżki, które zaoferował rząd, nie spowo-
dują poprawy, tylko pogorszenie sytuacji, w dalszym 
ciągu, ponieważ są za niskie. Tak że tylko to chciałem 
ustalić, a liczby tutaj nie kłamią.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani minister chce się odnieść?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 

dowej Marzena Machałek: Nie, dziękuję.)
Następne pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Czerwiński.)
Przepraszam, pan senator Czerwiński był pierwszy.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Mam dwa pytania. 
Jedno dotyczy urlopu dla poratowania zdrowia.  

On także był zmieniany w ramach dużej ustawy 
czyszczącej. Tak więc wracamy do kwestii oce-
ny pracy nauczyciela ze ścieżki awansu. Dlaczego  
do tego nie powrócono? Czy nie było zapotrzebo-
wania? Związki nie chciały zmienić tych nowych 
zasad czy też po prostu przez przeoczenie o tym się 
nie mówiło?

Drugie pytanie, bardziej ogólne. Mówimy ogólnie 
o nauczycielach, o pewnych przywilejach wynikają-
cych z Karty Nauczyciela. W niektórych relacjach 
prasowych pojawiły się informacje o tym, że podobno 
resort rozważa możliwość przywrócenia działania 
art. 88 karty. No, może nie tyle samego artykułu, 
ile możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę  
bez względu na wiek, a ze względu na staż. Czy to 
jest prawda? Czy takie prace są prowadzone?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o urlop dla poratowania zdrowia,  

to my w tej chwili nie wprowadzamy zmian. To było 
już wcześniej, w ramach poprzedniej nowelizacji 
i wprowadzania ustawy o finansowaniu zadań oświa-
towych oraz przy okazji zmian w innych ustawach. 
My tam tylko doprecyzowujemy, w jaki sposób ten 
urlop… kto daje zaświadczenie czy skierowanie na 
ten urlop, mówiąc w cudzysłowie. Jeśli pan senator 

A jeśli chodzi o… Nie chcę już tutaj wchodzić 
w spór, ale podwyżki, o których pan senator mówi, 
rzeczywiście miały miejsce, ale w dłuższym czasie. 
My mówimy o krótkim czasie kumulacji podwyżki, 
o kumulacji w ciągu, można powiedzieć, niewiele 
więcej niż roku. I co do tego… Trudno dyskutować 
z cyframi, liczbami. Rzeczywiście w przytoczonym 
czasie była podwyżka, ale była rozłożona na wiele 
lat. Przypomnę, że była związana z tzw. godzinami 
karcianymi. I na tę podwyżkę – wiem, bo miałam 
okazję pracować w komisji edukacji oraz samorzą-
du terytorialnego – nie było środków. I wtedy nawet 
samorządy wniosły do podkomisji projekt ustawy po 
to, by zobowiązać do uzupełnienia przepisów i zmia-
ny naliczania sposobu… Chodziło o zmianę ustawy 
o finansach jednostek samorządowych, bo wtedy 
właśnie był ogromny problem z finansowaniem tam-
tych podwyżek. A więc spór o to, ile daje budżet… 
Tak naprawdę państwo to rząd i samorząd. O to, ile 
jest z budżetu państwa, a ile z samorządu, zawsze 
będzie spór. Dzisiaj te proporcje w przypadku zadań 
subwencjonowanych to jest 30 do 70. Przypomnę, 
że wzrost dochodów samorządów to jest prawie  
20 miliardów. Dlatego też my, biorąc pod uwagę,  
że jest taki wzrost, ogromny, ale nierówny, proponu-
jemy w ustawie – Karta Nauczyciela pewien zapis, 
który będzie jednak uzależniał algorytm subwencji 
od, powiedzmy ogólnie, kondycji finansowej samo-
rządów. A to, jak będzie to uwzględniał… No, przed 
nami dyskusja z korporacjami samorządowymi.

(Senator Marek Borowski: Tylko coś dopowiem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Marek Borowski:
No, pani minister nie chciała wchodzić w pole-

mikę, ale weszła. To ja też nie wejdę. Otóż te 40% 
rzeczywiście nie było w 1 roku. Nie pamiętam, czy to 
było w 2 lata, czy w 3 lata, ale góra w 3 lata…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 
dowej Marzena Machałek: Cztery.)

Cztery? Proszę uprzejmie. Otóż…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 

dowej Marzena Machałek: Pamiętam.)
Jeżeli było to przez 4 lata, to dawało to średni 

roczny przyrost w granicach 8–9%, a przy średnim 
wzroście płac w owym czasie, który był czasem 
kryzysu, przyrost rzędu 2–3%. W związku z tym 
wyraźnie było widać – są wykresy w tej sprawie  
– że sytuacja nauczycieli relatywnie się poprawia. 
To jest ten wykres, który ja kiedyś prezentowałem. 
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(sekretarz stanu M. Machałek) Aha, właśnie. No, dzisiaj nie ma takich… Oczy- 
wiście, jest dyskusja. Gdyby doszło… Ale to na ra-
zie jest dyskusja, ona nie jest na poziomie przygoto-
wywania czegokolwiek w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Pani Minister, ja wracam do 

kwestii finansowej, kwestii wynagrodzeń, bo ona jest 
jednym z głównych elementów sporu. O pozostałe 
kwestie również mogą się toczyć spory, rozkładać je 
w czasie, ale jednak wynagrodzenie jest pewnym ele-
mentem, który decyduje o sile spokoju. Pani Minister, 
czy mogłaby pani minister powiedzieć, ile będzie wy-
nosiła… Bo ja nie jestem w komisji, dlatego przepra-
szam, ale tego nie wiem. Ile będzie wynosiła, według 
tabeli, wysokość tego podstawowego wynagrodzenia 
nauczyciela?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
To musiałabym tutaj mieć… To oczywiście jest 

w uzasadnieniu do ustawy. Prosiłabym o podanie mi 
tego uzasadnienia, to odczytam. Ja mogę powiedzieć 
to, co pamiętam. Bo nie znam na pamięć wszyst-
kich…

(Senator Leszek Czarnobaj: Okej.)
Ja mogę powiedzieć, że średnie wynagrodzenie 

nauczyciela dyplomowanego, czyli tego z najwyższą 
stawką, to będzie 6 tysięcy 100 zł. A poszczególne… 
To jest oczywiście w uzasadnieniu. Tu bardzo proszę 
moich współpracowników… Ja mogę oczywiście od-
czytać te wszystkie dane z tabeli, ale one są w uza-
sadnieniu do ustawy.

Senator Leszek Czarnobaj:
Czyli, jak rozumiem, 6 tysięcy 100 zł to będzie 

podstawowa pensja…
(Senator Łukasz Mikołajczyk: Nie, średnia.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 

dowej Marzena Machałek: Nie podstawowa. To bę-
dzie średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomo-
wanego.)

Aha, ze wszystkimi dodatkami, nadgodzinami…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 

dowej Marzena Machałek: Ze wszystkimi dodatka- 
mi, tak.)

Dobrze. To już teraz mniej więcej mam obraz.

będzie chciał poznać szczegółowe informacje doty-
czące tego, jak pozyskać i co się zmieniło, to udzie-
limy ich na piśmie. Jednak teraz zmian nie wprowa-
dzamy. No, nie chciałabym wracać do tego, o czym 
mówiłam.

Sprawa awansu zawodowego nauczycieli. Ja to 
pamiętam, bo wtedy jeszcze byłam delegatem na wal-
ny zjazd sekcji krajowej Solidarności, kiedy toczyła 
się dyskusja na temat nowego awansu zawodowego. 
Wszyscy z tym awansem zawodowym, który okazał 
się bardzo skomplikowany, robili sobie nadzieję, że 
to będzie też tzw. awans w poziomie nauczycieli. No, 
okazało się, że to zaczęło być bardzo biurokratycz-
ne, że tak naprawdę… Później, kiedy pracowałam 
jako dolnośląski kurator oświaty, widziałam te taczki 
z dokumentami, które były przewożone w związku 
z awansem, to były różnego typu zaświadczenia.

Okazało się, że dosyć szybka ścieżka uzyskania 
awansów powoduje, że jest ten szklany sufit i nie ma 
już dalszej motywacji. W związku z tym była próba 
modernizacji awansu. Nie spotkała się ona z pozy-
tywnym przyjęciem przez środowiska nauczycieli, 
a my nie możemy robić tak na siłę i wbrew, więc 
przywróciliśmy to, co jest, z tym że z zapowiedzią, że 
przed nami jest dyskusja nad tym, czym powinien być 
awans, jak nauczyciel powinien awansować, a może 
byłby 1 stopień awansu, czyli mianowanie, później 
byłyby specjalizacje czy inne dodatki projakościo-
we. Jednak zdajecie sobie sprawę państwo, Panie 
i Panowie Senatorowie, że będzie to trudna dyskusja, 
bo w każdej sytuacji ktoś zyskuje, ktoś traci, ktoś 
będzie się czuł… w sytuacji motywacyjnego… Tutaj, 
w przypadku tej ścieżki stopnie awansu tak naprawdę 
zastępują staż – tak można powiedzieć – bo właściwie 
to, ile się pracuje… No, nie ma takiej możliwości, 
żeby kolejnego stopnia awansu nie uzyskać.

Na pewno kwestią do dyskusji jest też to, ile powi-
nien zarabiać młody nauczyciel na starcie, aby chciał 
wiązać przyszłość z tym zawodem. Tu jeszcze był 
dodatek na start. Ten dodatek na start to jest, o ile do-
brze pamiętam, 30 milionów zł w budżecie. Dodatek 
na zakwaterowanie to było 5 milionów w budżecie 
rocznym i ten dodatek na zagospodarowanie wszedł 
do średniej. Tak więc jeśli chodzi o pule płac dla na-
uczycieli, to one pozostały. Tak że to jest dodatkowe 
świadczenie, mające zachęcić młodych nauczycieli.

Oczywiście przed nami rozmowa o tym, jak powi-
nien wyglądać awans. Myślę, że to nie będzie łatwa 
rozmowa.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Teraz pyta 
pan…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, jeszcze 
to drugie pytanie, związane z możliwością przejścia 
na urlop bez…)
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(senator L. Czarnobaj) – to wynika z Karty Nauczyciela – na poszczegól-
nym stopniu awansu w swojej jednostce samorządu 
terytorialnego. To są oczywiście skomplikowane wy-
nagrodzenia. Rzadko który nauczyciel – to niestety 
dotyczy najczęściej nauczyciela stażysty – zarabia 
tylko i wyłącznie tyle, ile wynosi pensja zasadnicza. 
Te dodatki oczywiście są… W tej chwili wchodzi 
dodatek za wychowawstwo. Jak powiedziałam, zde-
cydowana większość nauczycieli miała ten dodatek 
niski, poniżej 200 zł, 170 zł. A powyżej 300 zł otrzy-
mywało tylko 3% nauczycieli.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
jeszcze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Bo ja jeszcze panią minister pytałem, czy ma takie 

obliczenia, taką liczbę, która pokazuje średnią pła-
cę w edukacji. Są takie dane z poprzednich lat. Czy 
państwo dysponujecie danymi za rok 2019, jeżeli…  
Bo należałoby zsumować te wszystkie…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Ja oczywiście… Musielibyśmy to zsumować… My 

tego nie obliczamy, ale jeżeli pana senatora będzie 
to bardzo interesować, to oczywiście przeliczymy  
to przez SIO i podamy na piśmie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie, tak.)
…jaka to wychodzi średnia. Ale ona niczego nie 

powie, bo to jest tak naprawdę… Jeżeli już średnia na 
poszczególnych szczeblach awansu zawodowego nie-
wiele niektórym mówi, to co dopiero średnia w ogóle 
wszystkich szczebli awansu w całej Polsce. No, będzie 
to jakaś wyliczona… Oczywiście my popracujemy, 
bo to nasz obowiązek odpowiadać na pytania senato-
rów, oczywiście chętnie to policzymy, ale myślę, że ta 
średnia informacyjnie niewiele nam powie.

Średnia wynagrodzeń w gospodarce narodo-
wej w tej chwili rośnie analogicznie, ale to dobrze, 
że w Polsce bardzo szybko rosną wynagrodzenia, 
w tempie, w którym do tej pory nie rosły. W związ-
ku z tym rzeczywiście trochę w tyle są pracownicy 
sfery budżetowej. Ale to jest też wynik wieloletniego 
zamrożenia pensji, nie tylko nauczycieli, ale też in-
nych pracowników, np. kuratoriów, urzędów woje-
wódzkich, prokuratury… No, to są naprawdę niskie 
wynagrodzenia, pewnie wszystkie… My tutaj dbamy 

I drugie pytanie, Pani Minister, związane z wyna-
grodzeniami. Czy pani minister dysponuje taką licz-
bą, która obrazuje średnie wynagrodzenie w edukacji 
w roku 2018 czy 2019, po podwyżkach?

I ostatnie pytanie. Pani Minister, jako minister 
i nauczyciel powiedziała pani, że – zapisałem sobie 
tutaj – wyraża pani głęboki szacunek dla zawodu 
nauczyciela. Czy mogłaby pani powiedzieć, o jakich 
elementach tego szacunku pani mówi? Czy tylko 
w sensie deklaratywnym, czy również… Mój sza-
cunek wyraża się poprzez… Jakbym mógł usłyszeć 
taką argumentację… Ona jest ważna do…

(Senator Robert Mamątow: Ale to nie ma nic 
wspólnego z ustawą.)

Ja zadaję pytanie odnośnie do wypowiedzi pani 
minister, Panie Senatorze.

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej  
Marzena Machałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
To już jest do oceny, jak pan ocenia, jak ja wy-

rażam szacunek. Ale moja praca na rzecz edukacji, 
jako nauczyciela, zastępcy burmistrza, dolnośląskiego 
wicekuratora, posła w komisji edukacji, w komisji 
samorządu, teraz sekretarza stanu, który pracuje 
nad rozwiązaniami, w dobrej wierze, w dyskusji z… 
Przygotowywałam także… Pod moim nadzorem 
przygotowywana była reforma kształcenia zawodo-
wego i branżowego. Tak że, jak myślę, wiele moich 
działań wskazuje, że dla edukacji, dla nauczycieli 
mam – czy w ogóle mamy w ministerstwie – ogromny 
szacunek. Ale oczywiście każdy może mieć na ten 
temat swoje zdanie.

Mam przed sobą tabelę z wynagrodzeniami.  
Tu jest podane, jak będą wyglądać wynagrodzenia za-
sadnicze i wynagrodzenia średnie na poszczególnych 
stopniach awansu. Tak więc nauczyciel stażysta, ten, 
który zaczyna pracę… Zasadnicze wynagrodzenie 
to jest 2782 zł, średnie – 3338 zł. Nauczyciel kon-
traktowy: zasadnicze – 2862 zł, średnie – 3705 zł. 
Mianowany: zasadnicze, czyli bez żadnych dodat-
ków – 3250 zł, średnie – 4806 zł. Dyplomowany: 
zasadnicze – 3817 zł, średnie, tak jak mówiłam – 
6141 zł. Oczywiście to jest średnia. Są nauczyciele, 
którzy zarabiają więcej, są nauczyciele, którzy zara-
biają mniej. Jest coś takiego jak dodatek wyrównu-
jący, który pokazuje, ile nauczyciel musi osiągnąć  
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(sekretarz stanu M. Machałek) ustawa, jest też konstytucja, która wyraźnie mówi 
w art. 167 ust. 4, że zmiany w zakresie zadań i kom-
petencji jednostek samorządu terytorialnego nastę-
pują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale 
dochodów publicznych. I jest to chyba sprawa oczy-
wista, że takie zmiany powinny nastąpić, powinny 
nastąpić w budżecie. Ale cóż mamy? Otóż mamy to, 
że nie będzie zmian budżetowych, tylko będą prze-
sunięcia. Samorządy też nie zabezpieczyły żadnych 
środków, no bo skąd mogły wiedzieć, że będą takie 
podwyżki, a obawiają się, że cały ciężar podwyżek, 
jak zawsze, spadnie na nie. Na posiedzeniu komisji 
były podawane przykłady, jak to było w poprzednich 
latach, jak wygląda kwestia subwencji, na ile ona 
wystarcza. Tak że samorządy mają obawy, i chyba 
słuszne obawy, co do tych podwyżek. Jeśli chodzi 
o to, że nauczyciele zarabiają za mało i że podwyżki 
powinny być znaczne, to się wszyscy zgodziliśmy. 
Zresztą pan marszałek Borowski jasno powiedział, 
że niestety, ale te podwyżki, nawet w porównaniu 
z tym, co było poprzednio, nie nadążają za średnią 
płac. Cały problem polega na tym, w jaki sposób  
te podwyżki zostaną zrealizowane. Pani minister po-
wiedziała, że w ramach działu „Edukacja” nastąpią 
przesunięcia. Mówiła pani dzisiaj o 1 miliardzie zł, 
na posiedzeniu komisji była mowa o 1,3 miliarda zł, 
mówiła pani, że nastąpią te przesunięcia, że pan 
premier obiecał. Co to znaczy: pan premier obiecał?  
Od tego jest budżet, w budżecie robi się zmiany, 
w budżecie ustala się pewne sprawy. Jeżeli się daje 
zadania, jeżeli się mówi, że będą podwyżki i uchwala 
się ustawę, to trzeba zabezpieczyć środki finansowe. 
A one obecnie są… Obecnie wiemy tylko tyle, że one 
są w dziale „Edukacja” i że nastąpią przesunięcia. 
Zobaczymy, komu w takim razie zostaną zabrane 
pieniądze w tym dziale „Edukacja” i czy tam jest tyle 
pieniędzy – a przecież chodzi o 1 miliard zł. Z tego, 
co pamiętam, wynika, że robiliśmy już takie przesu-
nięcia, wtedy też chodziło o miliardy, więc na pewno 
na nikim z nas nie robi to wrażenia.

Była też mowa o wychowawstwie. Samorządy 
podnosiły tutaj taką sprawę, że szczególnie małe 
szkoły… Ja pamiętam te małe szkoły, wiejskie, gdzie 
było po kilkoro uczniów w klasie. Wychowawstwo 
– zgodnie z ustawą teraz wszędzie będzie za to mi-
nimum 300 zł. Samorządy podnoszą, że one do tej 
pory różnie płaciły za wychowawstwo, 50 zł, 100 zł, 
200 zł, tyle, ile miały środków, to było w jakiś spo-
sób zróżnicowane One podnoszą, że nie będą tego 
robić… One będą musiały wyrównać wszystkim  
tę kwotę do 300 zł, a oczywiście żeby dać więcej,  
a to jest minimum 300 zł… Minimum 300 zł. Okej. 
Tylko skąd brać środki, żeby w dalszym ciągu podno-
sić te dodatki? Będzie to trudne. Trzeba powiedzieć, 
że te 300 zł dostaną pewnie wszyscy i trudno będzie 
dać nauczycielom więcej.

o nauczycieli, ale myślę, że każdy minister, który 
mówiłby o swoim resorcie, pragnąłby, żeby te wy-
nagrodzenia poszły w sposób zdecydowany do góry.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro- 

dowej Marzena Machałek: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Głos zabierze pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój staż nauczycielski był krótki, kiedyś uczyłem 

przedmiotów zawodowych i miałem też styczność 
ze szkołą, ale to było dosyć dawno. Ale oczywiście 
obserwowałem szczególnie protesty nauczycieli, które 
się odbywały. One rozpoczęły się chyba, o ile pamię-
tam, w styczniu. No i, proszę państwa, w czasie tych 
protestów można było zaobserwować, że rząd idzie 
trochę w zaparte, że chce jak najmniejszych podwy-
żek, jeżeli już, bo nie przewidział ich w tym roku 
– to znaczy częściowo one były – miały być dopiero 
od 1 stycznia przyszłego roku, w związku z tym, 
nie widząc pewnie możliwości, także finansowych, 
przedłużał te rozmowy. No, ale z ratunkiem przyszła 
Solidarność oświatowa, która, mówiąc szczerze, za-
blokowała dalsze możliwości podwyżek, bo zgodzi-
ła się na te warunki, które zostały zaproponowane, 
i podpisała porozumienie. W związku z tym taką 
szybką ścieżkę legislacyjną zastosowano, żeby jak 
najszybciej można było te podwyżki wprowadzić. 
Oczywiście z pominięciem odpowiednich opinii, 
szczególnie samorządowców, a przecież to głównie 
ich dotyczy, taką ścieżkę zastosowano. No i te 9,6% 
podwyżki od września zapowiedziano, w tej chwili 
to procedujemy, 300 zł dodatku za wychowawstwo, 
1 tysiąc zł dodatku socjalnego na start – ten dodatek 
też był, ale w innej formie, teraz to inaczej się nazywa 
– dla stażystów i skrócenie ścieżki awansu zawodo-
wego, czyli powrót do tego, co było przed wrześniem 
2018 r. No i samorządowcy tutaj mocno protestują, 
przede wszystkim dlatego, że jest komisja rządu i sa-
morządu i takimi ważnymi tematami, szczególnie 
dotyczącymi finansów, ta komisja ma się zajmować. 
Niestety ta komisja się tą sprawą nie zajęła.

Teraz jeżeli chodzi o subwencje, o dodatki,  
np. dodatek stażowy jest też… Oczywiście jest 
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(senator P. Florek) tyle wyniesie… dopłacicie 20% czy 10%. Bo tego 
wymaga uczciwość wobec partnerów.

Ja wracam do bardzo ważnej rzeczy, Pani 
Minister, a mianowicie do dodatków dla wycho-
wawców w przedszkolach. Ja osobiście uważam, że 
dodatek wychowawczy w przedszkolu to powinien 
być fundament prawa w Polsce. On nie był wiele lat 
‒ i ubolewam nad tym. Ale skoro już robimy tutaj 
zmiany, skoro państwo proponujecie „dobrą zmianę”, 
to przecież trzeba porządkować rzeczy, wprowadzać 
to, czego brakuje. Robicie państwo „dobrą zmianę”, 
wprowadzając całą reformę. Nie wprowadziliście od 
razu, to teraz wprowadzacie do ustawy dodatek za 
wychowawstwo. W związku z tym uważam, że na-
leżałoby umieścić również dodatek dla wychowaw-
ców przedszkolnych. I nie będę tego uzasadniał, bo 
pani minister jako pedagog, nauczyciel, minister na 
pewno to popiera. Ja osobiście uważam, że im lepsi 
nauczyciele w młodszych klasach i w przedszkolu, 
tym łatwiej się uczniowi później uczyć. To sprawdza 
się w wielu wypadkach, ale i sprawdza się w sys-
temie naukowym ‒ są również takie stwierdzenia. 
W związku z tym priorytetem pani minister i całego 
ministerstwa powinno być zwrócenie uwagi właśnie 
na wychowanie przedszkolne. Dlatego złożę stosow-
ną poprawkę, aby te 300 zł było również zapisane  
dla wychowawców w przedszkolach.

Dlaczego to jest, proszę państwa, Pani Minister, 
takie ważne, aby właśnie tak było? Bo jeżeli dzisiaj 
słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
mówią, że samorządy chcą rozbić państwo unitar-
ne… No, są takie głosy, może ich państwo nie śle-
dzicie. Na 21 postulatów, które zgłosiły samorządy,  
od razu pierwsze stwierdzenie: samorządy chcą 
rozbić państwo unitarne… Tym, którzy to głoszą, 
proponuję przeczytać dokładnie wykładnię prawną,  
co to jest państwo unitarne. Bo państwo unitarne  
jest albo państwem unitarnym scentralizowanym, 
albo państwem unitarnym zdecentralizowanym. 
Państwo mówicie: państwo unitarne scentralizowane. 
To okej, ale traktujcie wszystkich jednakowo. Jeżeli 
mówimy o 300 zł za wychowawstwo i chcecie pań-
stwa unitarnego scentralizowanego, to wprowadźmy 
jednakowo dla wszystkich, jak uznajemy, że wycho-
wawstwo w przedszkolach również powinno być.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące samej ustawy, 
to, tak jak już mówiłem, związki zawodowe, co prze-
czytałem przed dzisiejszym spotkaniem, mają dużo 
uwag dotyczących wprowadzania tej ustawy. To jest 
tak jak poprzednio. Pamiętacie państwo? O 9.00 rano 
przyszła ustawa, o 11.00 było posiedzenie komisji, do 
3.51 w nocy obradowaliśmy, następnego dnia o 9.00 
szybkie głosowanie, a o 12.00 pan prezydent podpi-
sał ‒ 656 stron ustawy. No teraz jest trochę mniej, ale 
tempo podobne. I okaże się za chwilę to, co często 
podnosi pan senator Florek. My, mówimy, mówimy, 

No i jeszcze jedna sprawa, tj. zasady awansu na-
uczycieli. Nie będę powtarzał, rozwijał tych myśli, ale 
powiem, że myśmy na ten temat też mocno dyskuto-
wali. No i co się okazało? Warto by sobie posłuchać, 
przejrzeć nasze wypowiedzi z czasu, gdy uchwalali-
śmy poprzednią ustawę, i tego, co państwo mówicie 
teraz, wracając do tego, co mówiliśmy poprzednio. 
Jest wielka obawa samorządów, że wprowadzenie 
tych podwyżek odbędzie się kosztem samorządów, 
a biorąc pod uwagę te zmiany, które są przewidywane, 
należy uważać, że ta obawa jest słuszna. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja chcę powiedzieć kilka słów nie jako nauczyciel 

czy osoba, która pracowała w szkole. Ja przez prawie 
20 lat zajmowałem się m.in. zarządzaniem edukacją 
i patrzyłem na edukację, i nadal tak patrzę, biorąc 
pod uwagę wszystkie elementy, ale w dużej mierze 
patrzyłem na nią z punktu widzenia rodzica, dziadka 
osób, które są mi bardzo bliskie, a chodzą do szko-
ły, Pani Minister. I myślę, że w tej dyskusji warto 
wsłuchiwać się również w głosy tych, którzy są nie 
tylko nauczycielami, ale również znają szkołę, znają 
jej problemy z przekazów domowych i rodzinnych.

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił, żeby… To bardzo przeszkadza.
Teraz kilka słów na temat projektu tej ustawy. Pani 

Minister, pani powiedziała, dlaczego projekt ustawy 
jest poselski ‒ trzeba zrobić szybko, wrzesień blisko, 
październik jeszcze bliżej, w związku z tym trzeba 
było szybko. No po co czekać do stycznia, prawda? 
Przecież wiadomo było, że rok szkolny zaczyna się 
we wrześniu, a wybory są w październiku. Co to ta-
kiego się stało? Dowiedzieliście się teraz? Trzeba to 
było wcześniej zaplanować, zrobić. W związku z tym 
planujecie tak jak wszystko, a później na ostatnią 
chwilę, chybcikiem projekt poselski bez opinii czyn-
ników społecznych i innych, które mogłyby wyrazić 
swoją o nim opinię. I tłumaczenie: słuchajcie, no co, 
nie chcecie dać nauczycielom podwyżki, no wszyscy 
czekamy w blokach, żeby dać im podwyżkę, a wy nie 
chcecie i tutaj dyskutujecie. To, po pierwsze.

Po drugie, to, co podnosił pan senator Florek. 
Jeżeli mówimy, Pani Minister, o stabilności państwa, 
to również stabilność finansów jest jednym z funda-
mentów samorządów. I na pytanie, czy są pieniądze, 
1 miliard zł… Szukamy, poprzesuwamy. No przecież 
jeżeli wprowadza się ustawę, to powinno się powie-
dzieć: tak, tu jest zapis, 1 miliard zł przeznaczone… 
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(senator L. Czarnobaj) roku 2019 ustanowi 2 grupy najwyżej zarabiających 
– mówię o sferze budżetowej w tymże państewku  
– i będą to pracownicy służby zdrowia i nauczyciele, 
w ogóle środowisko osób pracujących w edukacji.  
To pokazuje perspektywę państwa.

Jeżeli państwo mówicie o tym, że obdarzamy na-
uczycieli i zawód nauczyciela szacunkiem, to wyraźcie 
to nie tylko w jednej ustawie, ale w jakiejś perspek-
tywie. I tego brakuje. A pokłosiem tak wprowadza-
nych ustaw, niedyskutowania nad nimi w dłuższej 
perspektywie, tylko robienia ich ad hoc, po prostu 
na zasadzie „dzisiaj trzeba zrobić, żeby od września 
wdrożyć, bo jest określony kalendarz wyborczy”… 
Związki zawodowe swoje. Jak pytałem panią senator 
sprawozdawcę, to usłyszałem: „no, rozmawialiśmy 
w kwietniu”. Z tych rozmów wyszło to, że zostało pod-
pisane porozumienie z Solidarnością, a pozostali dalej 
rozmawiają. Tak wyglądają rozmowy i konsultacje.

To wszystko, Pani Minister, przekłada się na sytu-
ację, która dzisiaj panuje w polskiej edukacji. I jako 
senator opozycji powinienem tutaj w ogóle szaty 
rozdzierać, a ja mówię jedno: Pani Minister, pomysł 
okrągłego stołu jest dobrym pomysłem, może w in-
nej formule, ale naprawdę w Polsce dzisiaj rządzący 
powinni usiąść do rzetelnej rozmowy ze wszystkimi. 
Jak powinien wyglądać system edukacji w Polsce? 
Szkoda, że kiedy zapraszaliśmy na posiedzenie zespo-
łu do spraw monitorowania praworządności w Polsce 
i mieliśmy 2 razy temat edukacji, i były prezentowane 
stanowiska świata nauki na temat tego, co państwo 
wprowadzacie… Ja wiem, że poszanowanie dla ludzi 
z tytułami profesorskimi jest różne w różnych sytu-
acjach, ale warto było tego posłuchać, żeby pokazać, 
że szykujecie nam niezły pasztet, jeśli chodzi o polską 
edukację. I jak się słucha dzisiaj, czyta, to…

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

…sytuacja w polskiej edukacji… Tak jak pan 
marszałek mówi, czas na dobrą edukację już minął! 
Naprawdę trzeba usiąść do rzetelnej, dobrej wersji 
i perspektyw dobrej polskiej edukacji z dobrze wy-
nagradzanymi nauczycielami, oczywiście w pewnej 
perspektywie, i do przyjęcia pewnych standardów, 
które będą poprawiały to, co dzisiaj się w szkole dzie-
je. Myślę, że do pani minister docierają nie tylko te 
osoby, które panią chwalą, i chciałbym, żeby pani 
minister wsłuchiwała się przede wszystkim w głosy 
tych, którzy mają dużo uwag krytycznych. Można ich 
nie brać pod uwagę, ale warto byłoby ich posłuchać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Zientarski.
(Rozmowy na sali)

a państwo i tak tego nie słuchacie, a później przycho-
dzicie z podobną propozycją. No, przemyśleliśmy.  
Ja pytałem panią senator sprawozdawcę, dlaczego 
wtedy, kiedy mówiliśmy „nie wydłużajcie tej drogi 
awansu, przecież to jest ruch w złym kierunku”, mówi-
liście „nie” i tu padały różne argumenty. Dzisiaj pani 
minister powiedziała bardzo ważną rzecz, co leżało 
u podstaw tego wydłużenia ‒ że za dużo i za szybko 
nauczyciele awansowali, a w związku z tym trzeba  
to było wydłużyć, bo wtedy jest odpowiednio mniej-
szy procent nauczycieli, którzy awansują.

Przechodząc teraz do spraw ogólnych, ja powiem 
tak: wszystko, co państwo robicie, a ta ustawa również 
jest tego przykładem ‒ to, jak ją wprowadzacie, jakich 
używacie argumentów za zmianami w ustawie ‒ jest 
przykładem chaosu, którego państwo nie potraficie 
opanować.

I jeszcze 2 słowa na temat wynagrodzeń. Pani 
Minister, dostałem od pana marszałka Borowskiego na 
poprzedniej debacie taki wykres – podam może adres, 
gdzie go można znaleźć – który pokazuje, ile wynosiło 
wynagrodzenie nauczycieli, to jest ta linia wznosząca 
się, w stosunku do średniej krajowej w gospodarce na-
rodowej. I chciałbym państwu powiedzieć… Autorzy 
tego opracowania wyliczyli, że w 2018 r. to jest 97%. 
Dlatego pytałem, czy jak jest… Ale tak szybko sobie 
policzyłem, że teraz, kiedy to wszystko się wdroży od 
września, to właściwie chyba na koniec roku powinno 
się zbliżyć – ta średnia w całej edukacji ze wszystkimi 
dodatkami, z wszystkimi godzinami nadliczbowy-
mi oraz tym wszystkim i za wychowawstwo, i inne 
rzeczy – do tej średniej krajowej. Czyli osiągnięcie 
państwo poziom z 2016 r., a nie z roku 2012. Dlatego 
mówcie prawdę, Pani Minister. A skoro nie mówi-
cie prawdy, to – jak rozumiem – brakuje informacji. 
My ją dostarczymy. Jak wyglądał system podwyżek 
płac w latach 2008–2012 kwotowo i procentowo oraz 
ile wynosiła średnia w całej edukacji w stosunku 
do średniej w Polsce, a ile wynosi teraz? I czekam,  
że pani minister powie mi, ile będzie po podwyżkach, 
to sobie naniosę na ten wykres i zobaczę, ile to będzie 
w stosunku do tejże średniej.

Mówiła pani o wyrażanym szacunku. Pani Mini- 
ster, ja może obstaję przy błędnym twierdzeniu, ale 
uważam, że jednym z podstawowych elementów wy-
rażania szacunku, a szczególnie do nauczycieli, leka-
rzy i wszystkich innych zawodów służby publicznej, 
jest wynagrodzenie. I 4 lata pokazują, że państwo 
budzicie się na koniec kadencji. A budzicie się dlate-
go, że są wybory i trzeba po prostu coś przyspieszyć 
i powiedzieć: no, nie tylko dajemy, ale jeszcze mamy 
plan dojścia do tego wynagrodzenia.

To ja przytoczę przykład. 2 dni temu ukazała się 
taka informacja: państwo Butan zadecydowało, że od 
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nia, które było różnie traktowane w orzecznictwie są-
dowym, przenosi się coś do rangi ustawowej… Ustawa 
ma zupełnie inną moc, inną podstawę, a podstawową 
wykładnią jest wykładnia językowa. Jeśli klas nie ma 
w przedszkolach, no to jest oczywistą sprawą, że wy-
chowawcy przedszkoli są z tego wyłączeni. Pytamy: 
dlaczego? Dlaczego są wyłączeni?

Wobec tego dramatycznego, tak jak powiedziałem, 
stanowiska Związku Miast Polskich jest, proszę pań-
stwa, tak, że w ramach kampanii wyborczej Prawo 
i Sprawiedliwość zaprasza na bal, tylko że „płacić 
będzie kolega”. No, taka jest sytuacja, proszę państwa. 
Bo przecież, przepraszam bardzo, my nie wiemy, 
z czego dokładnie… No, to jest po prostu niepoważne. 
I mówiąc, że nic się nie zmienia, oczywiście… I nie 
chcąc poprzeć tej poprawki – choć podczas dyskusji 
były głosy także ze strony Prawa i Sprawiedliwości, 
żeby tę poprawkę poprzeć, ale później, po wniosku 
czy jeszcze przed złożeniem wniosku o przyjęcie bez 
poprawek… No bo oczywiście to musi być szybko 
przyjęte i absolutnie żadne poprawki nie mogą tu mieć 
racji bytu, dlatego że chodzi o to, żeby wydźwięk 
propagandowy zaistniał już teraz. Tylko i wyłącznie 
o to tu chodzi. Nie chodzi o to, żeby to była ustawa 
właściwie przygotowana.

Ja tę wspomnianą poprawkę oczywiście składam. 
Uważamy że jeśli chodzi o elementy dotyczące pod-
wyżki dla nauczycieli, to tak. Ale jeśli chodzi o pewne 
błędy, które są tutaj dyskryminujące, a przede wszyst-
kim jeśli chodzi o przerzucenie tego na samorządy, 
licząc – tak jak było w tym bałaganie z ósmymi kla-
sami itd. – na odpowiedzialność samorządów, które 
sobie radzą… A rząd wystawia, że tak powiem, piersi 
do orderów, mówiąc: my sobie radzimy. Nie, wy sobie 
kompletnie nie radzicie! Wy wprowadzacie destruk-
cję, a wyprowadzają sprawę na prostą samorządy. 
Ale ile te samorządy mogą to pociągnąć? Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Mamątow i Komarnicki złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Zientarski, 
Borowski i Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu Tery- 
torialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunkowanie się do 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Proszę państwa, trudno, żebym jako przewodniczą-

cy komisji samorządu nie zabrał głosu w kwestii, która 
w sposób zasadniczy dotyczy samorządu. Przecież to 
właśnie na barki samorządu zrzucana jest w głównej 
mierze realizacja tej ustawy. Jeśli mówi się o okrą-
głym stole, o jakichś nadzwyczajnych forach dysku-
syjnych, a bagatelizuje się czy wprost, powiedziałbym, 
lekceważy te instytucje, które są do tego powołane  
na co dzień – myślę o komisji wspólnej rządu i sa-
morządu… Pytam, dlaczego w normalny sposób, nie 
ekstraordynaryjny, przy okrągłym stole czy w komisji 
dialogu itd., ale normalnie, tak jak przystało na pod-
stawowe kwestie związane z ważnymi sprawami do-
tyczącymi rządu i samorządu, ta kwestia nie stanęła?

I dopiero przedstawiciele samorządu… Szczególnie 
wyartykułowane na posiedzeniu komisji było stano-
wisko Związku Miast Polskich. Ono było dramatycz-
ne, proszę państwa, dlatego że na konkretne pytania 
podczas posiedzenia komisji absolutnie nie mieliśmy 
konkretnej odpowiedzi, skąd te pieniądze, z jakiego 
konkretnie, że tak powiem, zakresu tego przedziału 
budżetowego… Nic. Po prostu znajdą się jakieś… 
będzie jakieś przesunięcie, nie wiadomo skąd, z ja-
kiego… No, proszę państwa, to jest kompletnie niepo-
ważne. Może coś się znajdzie, może nie. A później się 
mówi, że właściwie te 300 zł dla wychowawców klas 
to jest to minimum ustawowe, które tu się wprowadza 
– jeśli już mowa o szczegółach – ale samorządy będą 
mogły… No bo na zarzut, że właściwie samorządy 
chciały gradować, żeby nie było tak, że stosujemy 
urawniłowkę, tylko graduje się zasługi, bo jest de-
motywujące, jeśli wszyscy dostają to samo… Jaka 
jest wtedy motywacja, żeby być lepszym wychowaw-
cą? Pada argument: mogą dać więcej. No tak, tylko 
z czego? Jeśli już taka pula będzie przeznaczona na 
te dodatki po 300 zł.

I wracam, proszę państwa, do tego problemu, który 
przed chwilą był poruszony przez senatora Czarnobaja. 
Ja również taką poprawkę złożyłem, ażeby zarówno 
wychowawcy klas w szkołach, jak i wychowawcy 
w przedszkolach mieli ten dodatek. Bo, proszę pań-
stwa, wychowawcy w przedszkolach też prowadzą 
dzienniki, też prowadzą wychowawstwo. Ja nie będę 
cytował, ale dotarło do mnie – myślę, że nie tylko do 
mnie – stanowisko Polskiego Komitetu Światowej 
Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, sto-
warzyszenia ogólnopolskiego, gdzie mówi się o randze 
tego zawodu, o randze wychowawczej, o sprawowaniu 
tej bezpośredniej pieczy, ale także o oburzeniu, że ta 
propozycja pozbawia nauczycieli przedszkoli dodatku 
za wychowawstwo. Mówi się, że nic się nie zmienia. 
No, proszę państwa, zmienia się, ponieważ – ja o tym 
mówiłem w komisji i powtórzę to – jeśli z rozporządze-

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
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Komunikaty. Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

(wicemarszałek M. Seweryński) Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam,  
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: wybór przewodniczącego 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Projekt uchwały przygotowany przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty 
jest w druku nr 1213.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie wyboru 
senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczące-
go Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent 
Seniorów.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regula- 
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku 
komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na dzisiejszym posiedzeniu, po zapo-
znaniu się z jednolitą opinią Konwentu Seniorów, 
rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie nastę-
pującego projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera Senatora 
Mieczysława Augustyna na przewodniczącego 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Dziękuję bardzo.

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

Szymańskiego o zabranie głosu i przedstawienie kan-
dydatury senatora Mieczysława Augustyna na prze-
wodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Najpierw chciałbym powiedzieć, że w dniu wczo-

rajszym obradowała senacka Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Pan senator Jan 
Rulewski zaproponował kandydata na przewodni-
czącego komisji, pana Mieczysława Augustyna. Nie 
zgłoszono innych kandydatów. W głosowaniu podczas 
posiedzenia komisji wszyscy obecni senatorowie opo-

przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej 
poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na 
osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 176.

Komunikat drugi: wspólne posiedzenie Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dziś 10 mi-
nut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 16.00.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 58  
do godziny 16 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Na państwa pulpitach znajdują się zaproszenia  

na jubileuszowe spotkanie z okazji trzydziestej rocz-
nicy pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się 4 lipca 
o godzinie 13.00 w sali nr 217.

Przypominam, że najbliższe, osiemdziesiąte dru-
gie posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 10, 11 
i 12 lipca 2019 r. Porządek tego posiedzenia zostanie 
państwu dostarczony drogą elektroniczną.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt 
dotyczący odwołania sekretarza Senatu i rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu ostatniego porządku obrad. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.
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(senator A. Szymański) Nie działa? Nie działa. Jeszcze…
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 70 było za, 2 – przeciw, 

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Bardzo proszę już w tej chwili pana przewodni-
czącego Mieczysława Augustyna o podejście do stołu 
prezydialnego. Chciałbym wręczyć panu uchwałę.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Oklaski)
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję pań-

stwu.)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego porządku obrad: odwołanie sekretarza Senatu.
Informuję, że do marszałka Senatu wpłynął wnio-

sek złożony przez pana senatora Marka Pęka, mar-
szałka Marka Pęka, w sprawie rezygnacji z funkcji 
sekretarza Senatu.

W związku z powyższym marszałek Senatu przed-
stawił zawarty w druku nr 1211 wniosek w sprawie 
odwołania sekretarza Senatu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie odwołania senatora Marka Pęka 
z funkcji sekretarza Senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Se- 

nat podjął uchwałę w sprawie odwołania sekretarza 
Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz 
ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1203 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

wiedzieli się za tym, żeby pan senator Mieczysław 
Augustyn został przewodniczącym komisji.

Moja informacja na temat pana senatora Augustyna 
będzie króciutka, dlatego że, jak myślę, wszyscy zna-
my pana senatora Augustyna z bardzo wielu wystą-
pień na temat szeroko rozumianej polityki społecznej 
tutaj, przed audytorium Senatu. W związku z tym 
tylko kilka informacji, które mogą być istotne.

Pan senator Augustyn w 1998 r. uzyskał spe-
cjalizację w zakresie organizacji pomocy spo-
łecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych 
przy Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych 
w Białobrzegach. Był projektodawcą powsta-
nia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 
II w Pile i jego dyrektorem w latach 1990–2005. 
Zainicjował powstanie Pilskiego Banku Żywności 
oraz Wielkopolskiego Banku Żywności, pełni funk-
cję prezesa zarządu obu tych stowarzyszeń od chwili 
ich założenia. W latach 1996–2005 wchodził w skład 
zarządu Polskiej Federacji Banków Żywności. W la-
tach 1998–2005 sprawował mandat radnego rady 
miasta Piły, a w okresie 2002–2005 był jej prze-
wodniczącym. Zasiadał w konwencie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Jest współzało-
życielem powstałej Fundacji Pomocy Humanitarnej 
w Pile, od 1991 do 2005 r. pełnił też funkcję preze-
sa jej zarządu. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia 
„Centrum Wolontariatu w Pile” oraz Stowarzyszenia 
Pro-Senior powstałego w 2001 r., którego był również 
współzałożycielem.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodni-
czącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 
W VII kadencji przewodniczył Komisji Rodziny 
i Polityki Społecznej oraz był członkiem Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, w VIII 
kadencji był przewodniczącym Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz członkiem 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 

Pan senator Mieczysław Augustyn należy do 
Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę.
Przystępujemy zatem do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie wyboru senatora Mieczysława 
Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej.

Kto z państwa, pań i panów…
(Głos z sali: Aparatura nie działa…)

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Odwołanie sekretarza Senatu. Głosowania
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(marszałek S. Karczewski) pełnomocnik nie wyliczył jej precyzyjnie – to bez 
wezwania o uzupełnienie otrzyma karę, która w kon-
sekwencji zwiększy koszty postępowania. Tymi kosz-
tami będzie obciążony pozwany, zgodnie z zasadami 
procesu, zupełnie bez uzasadnienia.

Kolejna bardzo ważna poprawka – zastrzegam, że 
nie będę wszystkich omawiał – dotyczy wyłączenia 
w postępowaniach gospodarczych możliwości złoże-
nia pozwu wzajemnego. Celem tej nowelizacji – tak 
była ona uzasadniana –jest przyspieszenie postępowa-
nia. Szybkość postępowania wiąże się z koncentracją 
materiału dowodowego. W momencie, kiedy uzasad-
niony jest wniosek w postępowaniu gospodarczym 
i mamy dowody na to, kiedy strony przybyły do sądu, 
są pełnomocnicy, jest sąd itd.… Jest możliwość wska-
zania, że, przepraszam, pozwany jest mi dłużny. Tak? 
Bo w innym przypadku musiałbym wytaczać odrębne 
postępowanie. Zamiast 1 sprawy robią się 2 sprawy. 
Czy to proces przyśpiesza? Uważam, że nie, że to 
jest przedłużenie. Ta poprawka eliminuje wyłączenie 
możliwości zgłoszenia powództwa wzajemnego.

To są 2 najistotniejsze kwestie, które w tych po-
prawkach mają odzwierciedlenie. Inne są mniejszego 
kalibru, ale też istotne, dlatego wnoszę o poparcie 
tych poprawek, które zresztą były formułowane przez 
różne środowiska prawnicze, także przez senatora 
Cichonia, który twierdził, że jedna z tych zmian nawet 
narusza zasady, prawa człowieka. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Zbigniew Cichoń lub 

pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze za-
brać głos? Może jeszcze zabrać głos pan senator Jan 
Rulewski.

Proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do tej ustawy, która czyni wielki postęp w sto-

sunku do dotychczasowego stanu rzeczy, zostały 
niestety wpisane pewne dyspozycje, które są przy-
słowiową łyżką dziegciu w beczce miodu. Obawiam 
się, że skuteczność tej ustawy zostanie w ten sposób 
znacznie ograniczona, że ustawa może być wręcz 
ubezskuteczniona. Zwłaszcza chodzi mi o te prze-
pisy, które wprowadzają z powrotem rozwiązanie 
prawne, które my jako Senat w 2008 r. wyelimino-
waliśmy z porządku prawnego. Na tym ono polega, 
że jeżeli pełnomocnik profesjonalny, czyli adwokat 
czy radca prawny, nie uiści właściwej opłaty sądowej, 
to odrzuca się środek prawny odwoławczy, który on 
złożył, czyli apelację albo zażalenie. Czyli zamyka się 
człowiekowi dostęp do sądu, możliwość rozpoznania 
jego sprawy przez drugą instancję. Myśmy to słusz-

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 57 było za, nikt nie był 

przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektó-
rych innych ustaw, ustawę o efektywności energe-
tycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego 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-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1196 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu komisji zostały uwzględnione 

poprawki złożone przez komisje, a oddalone zostały 
pozostałe poprawki.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniej-

szości połączonych komisji, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie wniosków popartych 
przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja rekomenduję przyjęcie poprawek, które zgłosił 

sprawozdawca większości, pan senator Cichoń. Są 
to bardzo istotne poprawki. Np. jedna z nich, która 
była tak szeroko uzasadniana zarówno na posiedzeniu 
plenarnym, jak i podczas posiedzenia komisji, wyraża 
sprzeciw wobec wprowadzenia 100-procentowej kary 
za nieprecyzyjną opłatę, którą się wniesie. Tak zosta-
ło to wymyślone, zupełnie nie wiadomo dlaczego,  
że jeśli pełnomocnik złoży nieprecyzyjną opłatę 
sądową, której zresztą nie wyznacza sąd – on, ten 
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(senator Z. Cichoń) zywały dziesiątki lat – a ja swój zawód wykonuję już, 
dzięki Bogu, 40 lat. Dawniej było tak, że sąd wyliczał 
wysokość należnej opłaty i wzywał do uiszczenia tej 
opłaty, i żadnych problemów nie było, a teraz rzekomo 
przyspieszyć postępowanie ma to, że pełnomocnik 
sam ma ją wyliczyć. Dzięki temu będzie rzekomo 
szybciej. No, o ile dni będzie szybciej? Uważam,  
że jest to troszeczkę takie wyprowadzanie wniosków, 
które nie mają nic wspólnego z realiami.

Mało tego. Chciałbym, proszę państwa, dodać, 
że czym innym jest wymaganie od profesjonalne-
go pełnomocnika znajomości prawa, procedur po-
stępowania, a czym innym jest kwestia incyden-
talna, dodatkowa, związana z opłatami sądowymi.  
No, cóż wspólnego ma jedno z drugim? Są państwa, 
dla przykładu Francja, w których w ogóle nie ma opłat 
sądowych. Jak rozmawiałam z kolegami adwokatami 
Francuzami i mówię, że u nas trzeba wpłacić do sądu 
określoną kwotę za rozpoznanie sprawy, to pytają 
mnie: jak to, to wy podatków nie płacicie? Ja mówię: 
no, płacimy. Wtedy oni: to dlaczego państwo żąda 
jeszcze opłaty za funkcjonowanie wymiaru sprawie-
dliwości? No, ale takie są realia. W związku z tym 
trzeba do wszystkiego przykładać właściwą miarę 
i nie można z czegoś, co jest sprawą drugorzędną, do-
datkową do procedury postępowania, czyli z kwestii 
opłat, czynić sprawy zasadniczej i języczka u wagi, 
który będzie decydował o tym, czy człowiek, który 
idzie do sądu, w ogóle będzie miał sprawę rozpoznaną 
przez drugą instancję, czy nie będzie. A przecież to 
rzeczywiście prowadzi do niesprawiedliwych roz-
strzygnięć i ogromnego poczucia pokrzywdzenia.

Również zgłaszam, proszę państwa, poprawkę do-
tyczącą artykułu, który przewiduje swoistą rewolucję 
w doręczeniach pism sądowych. Do tej pory było tak, 
że wskazywało się adres pozwanego, sąd wysyłał 
pozew do tegoż pozwanego – teraz będzie słusznie, 
bo wprowadzono zasadę, że wysyła się ten pozew 
z żądaniem, żeby pozwany udzielił odpowiedzi na 
pozew – no i tak to wszystko funkcjonowało. A w tej 
chwili wprowadza się przepis, że jeżeli taka przesył-
ka nie zostanie dwukrotnie odebrana, to powód ma 
obowiązek za pośrednictwem komornika dokonać 
owego doręczenia, przy czym komornik za tę usługę 
ma pobierać 60 zł plus jeszcze jakiś ryczałt za korzy-
stanie z samochodu. No, proszę państwa, mam obawy,  
że to spowoduje zablokowanie funkcjonowania sądów. 
Bo na podstawie tylko jednostkowych przypadków, 
o których czasami słyszymy, że nie została odebrana 
przesyłka przez stronę pozwaną, zapadł wyrok zaocz-
ny, a potem był kłopot z odwracaniem tej sytuacji… 
No, nie można, proszę państwa, na podstawie jakichś 
jednostkowych przypadków tworzyć normy prawnej, 
która odstępuje od ogólnej reguły, od reguły, która 
funkcjonowała dziesiątki lat, że przesyłało się prze-
syłkę z pozwem do strony pozwanej, a obowiązkiem 

nie wyeliminowali w 2008 r. Pamiętam słowa obu-
rzenia pana senatora Romaszewskiego, który nawet 
z pewnym elementem niedowierzania wysłuchiwał 
wtedy mojej prezentacji. Nie ukrywam, że ja wtedy 
byłem inicjatorem wykreślenia owego nieszczęsnego 
zapisu. Przeprowadziliśmy to skutecznie – Sejm to 
zaakceptował, wychodząc z założenia, że nic nie ma 
wspólnego z merytorycznym rozstrzygnięciem spra-
wy kwestia, czy została uiszczona opłata w sposób 
prawidłowy, czy z jakimiś uchybieniami. No, teraz 
niestety wracamy do tego, nie bacząc na to, co Senat 
wcześniej zrobił. Tak że nawet w imię prostego sza-
cunku dla własnej Izby, dla Senatu, który w 2008 r. 
podjął taką decyzję, taką ustawę przyjął, powinniśmy 
– tak uważam – nie dopuścić do tego, by powrócić do 
tamtego stanu rzeczy, który czyni całe procedowanie 
trochę absurdalnym. Wprawdzie tutaj przewiduje się 
małą korektę, bo jest przewidziane, że jeżeli już po 
odrzuceniu środka odwoławczego zostanie uiszczona 
opłata sądowa w dwukrotnej wysokości, to wtedy sąd 
sprawę rozpozna. Ale skąd wzięła się akurat dwukrot-
ność? I jest w ogóle pytanie: czy wymiar sprawiedli-
wości ma zastępować działania urzędów skarbowych 
i pozyskiwać pieniądze? W imię czego? Ja uważam 
za konieczne – i apeluję o to do państwa – przyjęcie 
tej poprawki, którą tutaj zgłosiłem. 

Chcę jeszcze dodać, że trybunał praw człowieka 
w Strasburgu uznaje tego typu ograniczenia za nie-
dopuszczalnie zamykające drogę sądową – w sprawie 
Poitrimol przeciwko Francji stwierdził, że uzależ-
nienie rozpoznania skargi kasacyjnej od zgłoszenia 
się skazanego do więzienia dla odbycia prawomoc-
nego wyroku stanowi naruszenie art. 6 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, czyli mówiącego o pra-
wie do rozstrzygnięcia jego sprawy przez niezawisły 
sąd. Dlatego z takim uporem apeluję do państwa, 
żeby przyjąć poprawkę nr 3, która dotyczy skreślenia 
pktu 38 w art. 1.

W konsekwencji tego, Wysoki… Nie „Wysoki Są- 
dzie”, ale „Wysoki Parlamencie”…

(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Wysoki Senacie.)
…proszę o uwzględnienie jeszcze innych, dodat-

kowych poprawek, które też dotyczą kwestii dostę-
pu do sądu. Mianowicie chce się wprowadzić opłatę 
sądową wynoszącą 100 zł od wniosku o sporządze-
nie i doręczenie uzasadnienia wyroku dla strony. 
Przypominam, że dopiero od tego momentu, kiedy 
następuje doręczenie, liczy się 14-dniowy termin na 
złożenie apelacji. I to, proszę państwa, też jest z rygo-
rem podobnym do tego, o jakim wcześniej mówiłem: 
jeżeli ta opłata nie zostanie uiszczona, to wtedy nie 
będzie możliwości złożenia apelacji. Ja pytam, dla-
czego my odstępujemy od tych reguł, które obowią-
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(senator Z. Cichoń) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głosy z sali: Aparatura nie działa.)
(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam, za? Za 

odrzuceniem?)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, za wnioskiem głosowało 

21 senatorów, 55 – przeciwko, 1 wstrzymał się od 
głosu. (Głosowanie nr 7)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do prawidłowego odda-
nia intencji ustawodawcy przez doprecyzowanie, że 
obowiązek zwrotu kosztów procesu może zostać na-
łożony na stronę, która zachowuje się nierzetelnie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 2 było przeciw, nikt się 

nie wstrzymał, 75 było za…
(Rozmowy na sali)
Powtórzę.
Głosowało 77 senatorów, 75 było za, 2 – przeciw-

ko, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 8)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu zapewnienie spójności 

regulacji dotyczących wyznaczania terminów sądo-
wych w przypadku osób zamieszkałych poza teryto-
rium Unii Europejskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 3 usuwa przepis, który przewiduje 

surowsze rygory w stosunku do profesjonalnych peł-
nomocników, w tym obowiązek wniesienia opłaty 
dodatkowej w sytuacji nieprawidłowego opłacenia 
środka zaskarżenia i jego odrzucenia z tego powodu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

strony pozwanej było odebrać tę przesyłkę. No, pro-
szę państwa, jeżeli wprowadzimy tę regulację, która 
jest proponowana, to już mogę sobie wyobrazić, że 
ludzie systematycznie będą odmawiali odbioru tych 
przesyłek po to, żeby uniknąć stanięcia przed sądem 
i żeby zaangażować przeciwnika w tak skompliko-
waną procedurę zatrudniania nawet komornika do 
owych doręczeń.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Podobnie pozostałe poprawki, zwłaszcza jedna, 
w zakresie spraw gospodarczych zmierzają do tego, 
żeby przywrócić w przypadku tych spraw gospodar-
czych ogólną zasadę, że można wnosić powództwo 
wzajemne. Nie wiadomo, czemu mówi się, że w imię 
przyspieszenia postępowania wyklucza się w postę-
powaniu gospodarczym ogólną zasadę, że można 
wnosić powództwo wzajemne. No ale, proszę pań-
stwa, właśnie tu chyba najbardziej się prosi, żeby takie 
powództwo wzajemne było dopuszczalne. Bo z reguły 
w sprawach gospodarczych jest tak, że kontrahenci 
zawierają miedzy sobą masę umów, i często jest tak, 
że wzajemnie względem siebie są i dłużnikami, i wie-
rzycielami. No i jaki sens ma odmówienie wniesienia 
powództwa wzajemnego człowiekowi, który został 
pozwany, dajmy na to, o 100 tysięcy zł, w sytuacji, 
kiedy on twierdzi, że ten, który go pozwał, jest mu 
winien 150 tysięcy zł? Przecież aż się prosi, żeby tę 
sprawę rozstrzygnąć za jednym razem…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, proszę o wyciszenie rozmów.)
…a nie zmuszać go, tego, który jest pozwany,  

do wniesienia drugiej sprawy, tym razem o owe 
150 tysięcy zł.

No, to są takie sprawy, których, jak uważam, za-
łatwienie jest konieczne. (Oklaski)

I to, proszę państwa, jest moim zdaniem poza 
jakimikolwiek sporami ideologicznymi. Ja te uwa-
gi zgłaszam po prostu z punktu widzenia praktyka. 
I uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby ten 
kodeks, który wprowadza dużo porządnych rzeczy 
dla przyspieszenia postępowania, dla pewnej spra-
wiedliwości, chociażby to, że właściwość sądu się 
zmienia w ten sposób, że podmioty słabsze, a więc 
np. ludzie, którzy zaciągają jakieś kredyty czy inne 
zobowiązania wobec jakichś olbrzymich firm, w razie 
sporu nie muszą jeździć do Warszawy procesować się, 
bo z reguły tam są siedziby tych firm czy banków, 
tylko mogą wnosić powództwa w miejscu zamieszka-
nia… To są bardzo pozytywne rozwiązania, którym 
trzeba przyklasnąć, ale tak jak mówię, nie wrzucajmy 
tej łyżki dziegciu do tejże beczki z miodem, którą ma 
być ta nowa procedura. Dziękuję. (Oklaski)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 15) 
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 10 i 20 należy głosować łącz-

nie. Poprawki te utrzymują nieodpłatny charakter 
wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 31 było za przyjęciem 

poprawki, 46 – przeciwko, nikt nie wstrzymał się  
od głosu. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 11 zmierza do wyeliminowania błędu 

polegającego na odesłaniu do 2 przepisów regulują-
cych kwestię składu, w jakim Sąd Najwyższy rozpa-
truje zażalenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 uwzględnia zasady techniki pra-

wodawczej określające sposób formułowania przepi-
sów zawierających wyliczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem tej poprawki. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 usuwa postanowienie, które stano-

wi powtórzenie regulacji zawartej we wcześniejszej 
jednostce redakcyjnej, a poprawka nr 25 obejmuje 
konsekwencje tej korekty. Nad poprawkami nr 13 
i 25 należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawek nr 13 i 25. (Głosowanie nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 eliminuje przesłankę odrzucenia 

skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia przez Sąd Najwyższy, ponieważ 
przesłanka ta jest już podstawą odrzucenia skargi 
przez sąd niższej instancji.

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 41 było za poprawką, 28 

– przeciwko, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 10)

Poprawka została przyjęta.
(Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Nad poprawkami nr 4, 6, 22 i 23 należy głosować 

łącznie. Poprawki nr 4, 6, 22 i 23 zmierzają do utrzy-
mania dotychczasowych zasad doręczania pozwów, 
a tym samym usuwają przepisy normujące zasady 
dokonywania doręczeń przez komorników sądowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 33 było za popraw-

kami, 43 – przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 11)

Poprawki nie zostały przyjęte.
Nad poprawkami nr 5 i 24 należy głosować łącz-

nie. Poprawki nr 5 i 24 mają na celu wyeliminowanie 
rozwiązania zakładającego, że profesjonalni pełno-
mocnicy są obowiązani doręczać sobie bezpośrednio 
pisma procesowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 26 było za wnioskiem, 49 

– przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 12)

Poprawki nie zostały przyjęte.
Poprawka nr 6 była przegłosowana łącznie z po-

prawkami nr 4, 22 i 23.
Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy poparli tę po-

prawkę. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 koryguje zbyt szerokie odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 uzupełnia lukę normatywną wy-

nikającą ze zbyt wąskiego odesłania.
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(wicemarszałek M. Seweryński) 78 senatorów brało udział w głosowaniu, wszy-
scy opowiedzieli się za przyjęciem poprawki. 
(Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawką nr 20 już głosowaliśmy, łącznie 

z poprawką nr 10.
Poprawka nr 21 zmierza do nadania katalogowi 

przepisów odesłania prawidłowego zakresu, dostoso-
wanego do instytucji zwrotu należności, które przy-
sługują świadkowi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
78 senatorów brało udział w głosowaniu, wszy-

scy opowiedzieli się za przyjęciem tej poprawki. 
(Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 22 i 23 było już głosowanie, 

łącznie z poprawkami nr 4 i 6.
Nad poprawką nr 24 było już głosowanie, łącznie 

z poprawką nr 5.
Nad poprawką nr 25 było już głosowanie, łącznie 

z poprawką nr 13.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

(Senator Piotr Zientarski: W tej chwili jest całość?)
(Głosy z sali: Tak.)
Proszę słuchać tego, co mówię, to wszystko będzie 

jasne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 56 było za przyjęciem 

ustawy z poprawkami, 9 – przeciw, 13 wstrzymało 
się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kry-
zysowym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Środowiska przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1206 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki nr 14. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 zmierza do zachowania możliwo-

ści wytaczania powództwa wzajemnego w sprawach 
gospodarczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 78 senatorów, 38 senatorów było za 

przyjęciem poprawki, 39 – przeciwko przyjęciu,  
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 16 ma na celu zapewnienie zgodności 

regulacji z przepisami konstytucji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 22)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 17 naprawia błąd w oznaczeniu prze-

pisu odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 18 usuwa powtórzenie, które znalazło 

się w tym samym przepisie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 19 eliminuje z zakresu odesłania 

przepis, który nie precyzuje rodzajów roszczeń, a je-
dynie zagadnienia proceduralne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 usuwa zbędną regulacje przejściową.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby przepis prze-

widujący, że sprawozdania sporządzane za pośrednic-
twem indywidualnego konta w bazie danych o pro-
duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
nie wymagają opatrzenia ich podpisem, wszedł w ży-
cie w dniu 1 stycznia 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 75 było za podjęciem 

uchwały, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał 
się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fun-
duszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 76 było za przyjęciem 

ustawy, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się 
od głosu. (Głosowanie nr 36)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o funduszach promocji produktów rolno-spożyw-
czych.

Głosowało 76 senatorów, 63 było za przyjęciem 
ustawy, 12 – przeciw, 1 senator się wstrzymał od 
głosu. (Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do 
ustawy. To druk senacki nr 1198 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawki nr 1 i 2 należy przegłosować łącznie. 

Poprawki nr 1 i 2 korelują terminologię ustawy z usta-
wą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 29)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 3 i 4 należy przegłosować łącznie. 

Poprawki nr 3 i 4 eliminują z przepisów skrót myślo-
wy, a następnie precyzyjnie określają zakres danych, 
jakie muszą podać obowiązane podmioty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawek. (Głosowanie nr 30)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5 modyfikuje przepis eliminujący 

z niego fragment niemający wartości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 77 było za przyjęciem 

poprawki, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał 
się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek M. Seweryński) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 77 senatorów, 61 było za przyjęciem 

ustawy, 8 – przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego 
pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nie złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad 
oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się 
dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 
Libicki.)

(Głos z sali: Jest już na miejscu.)
Pan senator Libicki. Proszę bardzo.
W pierwszej kolejności zabierze głos pan senator 

Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie senatorskie kieruję do mini-

stra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, pana 
Zbigniewa Ziobry.

Sprawa jest wysoce skomplikowana, trudna – 
mnie się wydaje, że dosyć beznadziejna – no ale 
podejmuję tę interwencję jako ostatnią deskę ratun-
ku w sytuacji pana, który się do mnie zgłosił. Otóż 
zgłosił się do mnie pan M.D. mieszkający w gminie 
Duszniki, w powiecie szamotulskim, w wojewódz-
twie wielkopolskim. Ten pan jest osobą dość niezarad-
ną życiowo i przedstawił mi różne dokumenty, które 
wskazywałyby na to, że w sposób dość niefrasobliwy 
rozporządzał swoim majątkiem – tak bym to ujął. 
Jego adwokat, który go reprezentował – było dosyć 
długie i skomplikowane postępowanie – złożył do 

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o oznakowaniu produktów 
wytworzonych bez wykorzystania organizmów ge-
netycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 
organizmów.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt ustawy, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. To druk senacki nr 1200 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 74 było za przyjęciem 

ustawy, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się 
od głosu. (Głosowanie nr 37)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o oznakowaniu pro-
duktów wytworzonych bez wykorzystania organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych 
od tych organizmów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 1204 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Małgorzatę 
Kopiczko, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Małgorzata Kopiczko:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zgłoszone przez senatorów Zientarskiego, pana 

Borowskiego i pana Czarnobaja wnioski nie zostały 
przegłosowane na wspólnym posiedzeniu komisji ze 
względu na poparcie wniosku o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów wnioskodawców 

chciałby jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłasza.
Wobec tego 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.

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r.  
Głosowania. Oświadczenia
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Oświadczenia

(senator J.F. Libicki) I na moje pytanie, w jaki sposób jest w takich 
miastach, dużych już wówczas, organizowana pra-
ca policji, właściwie otrzymuję za każdym razem 
odpowiedź wymijającą, mówiącą o tym, że są do-
datkowi policjanci, że ze szkoły Policji przyjeżdżają 
słuchacze itd., itd. Ale w praktyce jest tak – znowu 
mówię o Łebie – że jeżeli zapukamy, przyjdziemy na 
posterunek Policji po godzinie 15.00, to okaże się, że 
jest zamknięty. Podobnie jest w soboty i w niedziele. 
Największe zagrożenia są w godzinach popołudnio-
wych, wieczornych, nocnych, szczególnie w czasie 
weekendów, a w tym czasie w takich miejscowościach 
jak Łeba tych policjantów jest bardzo mało lub nie ma 
ich wcale. Osoby, które się do mnie zgłaszają – to są 
przedsiębiorcy, mieszkańcy – mówią, że są osoby, któ-
re permanentnie od wielu lat zakłócają ciszę, prowadzą 
dyskoteki, prowadzą duże i bardzo głośne imprezy, 
lekceważąc innych przedsiębiorców pracujących 
w sąsiedztwie, prowadzących pensjonaty, hotele itp. 
Interwencje policji w tych sprawach – chodzi o to, aby 
ktoś spróbował uciszyć ten nadzwyczajny i nielegalny 
hałas – zawsze kończą się niczym. Ostatnio nawet 
policjant przyjmujący w komendzie powiatowej Policji 
zgłoszenie powiedział – ta rozmowa jest nagrana – że 
jest kompletnie bezradny, że nie ma policjantów, że nie 
potrafi w tej sprawie interweniować. Kilka dni temu 
w Łebie w związku z kwestią bezpieczeństwa w se-
zonie letnim odbyło się spotkanie z udziałem przed-
stawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przedsta-
wicieli komisariatu Policji w Łebie. Na pytanie o to, 
w jaki sposób zamierzają walczyć z permanentnym 
hałasem uciążliwym dla mieszkańców, uciążliwym 
dla gości, uciążliwym dla przedsiębiorców, rozłoży-
li ręce, bo są bezradni. Temu przysłuchują się także 
zainteresowani, ci, którzy czynią hałas. Widząc ta-
kie oświadczenia, po prostu mówią o tym, że nasze 
państwo nie radzi sobie z najbardziej elementarnymi 
sprawami związanymi z bezpieczeństwem.

Do tej pory nie zabierałem z trybuny głosu w tej 
sprawie, ale sytuacja jest na tyle poważna, że proszę 
panią minister, aby rzeczywiście tą sprawą się zająć, 
żeby zobowiązać komendanta głównego Policji, a za 
jego pośrednictwem komendanta wojewódzkiego, by 
ten problem rozwiązano. Działania policji nie mogą 
być kompromitujące dla państwa, dla nas wszystkich. 
Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba i gdzie należy in-
terweniować, policja powinna być na miejscu i służyć 
obywatelom zgodnie ze swoją rolą i funkcją, jaką 
powinna pełnić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Cichoń w celu złożenia 

oświadczenia.

prokuratury wniosek o to, żeby wszczęto śledztwo 
z tego przepisu, który mówi o doprowadzeniu kogoś 
do niekorzystnego rozporządzenia swoim majątkiem. 
Prokuratura w Szamotułach odmówiła wszczęcia 
takiego postępowania. Ten adwokat to postano-
wienie prokuratury zaskarżył do Sądu Rejonowego 
w Szamotułach. To było w roku 2010 i 12 sierpnia 
2010 r. sąd w Szamotułach postanowił podtrzymać 
decyzję prokuratury w tej sprawie.

Sprawa jest o tyle trudna, że, jak wspominałem, 
pan M.D. jest osobą dość niezaradną życiowo. Nie 
jest w stanie do końca opisać okoliczności tej sprawy, 
dysponuje bardzo skąpymi dokumentami, trudnymi 
do odczytania. W zasadzie jedyny dokument, który 
mi udostępnił, to jest bardzo nieczytelna kopia tego 
postanowienia Sądu Rejonowego w Szamotułach 
z 12 sierpnia 2010 r. Tutaj jest także zaznaczona sy-
gnatura akt II Kp 210/10. Chciałbym to panu mini-
strowi przekazać, choć jeszcze raz podkreślam, że jak 
na mój ogląd to jest sytuacja absolutnie beznadziejna. 
No ale może pan minister, dysponując odpowiedni-
mi narzędziami, znajdzie jakoś rozwiązanie, dzięki 
któremu będzie można w tej skomplikowanej, trudnej 
sprawie panu M.D. pomóc.

Bardzo serdecznie dziękuję, a tę niewyraźną ko-
pię postanowienia pozwalam sobie przekazać panu 
marszałkowi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze w celu złożenia oświadczenia pan 

senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pani minister 

spraw wewnętrznych i administracji.
Panie Marszałku, od dłuższego czasu do mojego 

biura zgłaszają się osoby, przedsiębiorcy, mieszkań-
cy Łeby, którzy zwracają uwagę na problem z bez-
pieczeństwem w okresie sezonu letniego. Tą sprawą 
zajmuję się już od wielu lat. Często występowałem do 
ministra spraw wewnętrznych i administracji z pyta-
niem, w jaki sposób organizowana jest praca policji 
w miastach turystycznych, takich jak Łeba, Ustka, 
Władysławowo, Darłowo czy inne. To są miasta 
w okresie pozasezonowym niewielkie, gdzie są małe 
posterunki czy komisariaty Policji, ale w okresie lata 
stają się one dużymi miastami – np. w szczycie sezonu 
w Łebie przebywa jednorazowo nawet do 100 tysięcy 
osób. Dzisiaj, czyli w końcówce czerwca, w Łebie jest 
około 20 tysięcy turystów.
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Oświadczenia

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 54)

ochrony przeciwpowodziowej i to w sytuacji, w któ-
rej, jak oni tutaj piszą, zostały kilka lat temu zabez-
pieczone środki z pożyczki m.in. Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rozwoju. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz pana senatora sekretarza o odczytanie 

komunikatów.
Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego pierw-

szego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja składam oświadczenie skierowane do pana mi-

nistra rolnictwa, dotyczące zagrożenia powodziowego 
na terenie powiatu bocheńskiego.

Zwracam się z prośbą o bardziej zdecydowane 
i skuteczne realizowanie projektu ochrony przeciwpo-
wodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Chodzi o pod-
komponent 3.C „Bierna i czynna ochrona w zlew-
ni Raby”, kontrakt nr 3C.1 „Program Raba. Suche 
zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne”. Tak 
ten projekt się nazywa, przepraszam za przydługie 
cytowanie.

Zwrócili się do mnie wójtowie powiatu bocheń-
skiego oraz burmistrzowie w tym rejonie, a także 
konwent starostów z prośbą o przyjście z pomocą, 
albowiem istnieje zagrożenie powodziowe na terenie 
powiatu bocheńskiego. Są oni zaniepokojeni tym, że 
nie są realizowane inwestycje zaplanowane w zakresie 



Wyniki głosowań



74

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 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 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 - + + + + + - + + - - - + + + - + + + +
  53 K. Mróz . + + + + + - + + - - - + + + - + + + +
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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 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 71 70 72 78 77 78 77 77 76 76 77 77 78 78 78 77 74 77 78 78
  Za 17 70 58 70 75 57 21 75 76 41 33 26 78 78 78 31 74 77 78 78
  Przeciw 54 0 0 2 2 0 55 2 0 28 43 49 0 0 0 46 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 14 6 0 21 1 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 
Wyniki głosowań 

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  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 - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 K. Mróz - + + + + + + + + + + + + + + + + +
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81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 
Wyniki głosowań 

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  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 78 76 78 76 78 78 78 76 78 77 78 77 77 78 76 77 75 77
  Za 38 76 78 76 78 78 56 63 78 77 77 77 77 78 75 76 74 61
  Przeciw 39 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 8
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81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości objął władzę w Polsce, stara się wywiązywać ze wszystkich obietnic 
przedwyborczych. Reforma sądownictwa jest jedną z najtrudniejszych, na które rząd umówił się z Polakami. 
Jednak krok po kroku wprowadzane są dobre, rozsądne zmiany, mające na celu to, aby sądy służyły wszyst-
kim Polakom, bez względu na zamożność i pozycję. Polacy muszą też w końcu mieć przekonanie, że do sądów 
idzie się po sprawiedliwość – a nie po krzywdzący wyrok poprzedzony wieloletnimi sprawami, utratą zdrowia 
i pieniędzy – i że kiedy potrzebują pomocy i ochrony, sąd sprawnie i szybko im w tym pomoże.

Nie będę się nad tym rozwodził, gdyż wszyscy mamy wiedzę i pełną świadomość, jak wyglądała sytuacja 
w sądownictwie, jak daleko w tej materii jest do doskonałości oraz jak wiele jest jeszcze do zrobienia. To nasze 
zadanie i jednocześnie wyzwanie, aby naprawić sytuację i oblicze polskiego sądownictwa.

W niektórych kategoriach spraw można już zauważyć znaczną poprawę, co daje wielką nadzieję i wytrwałość 
w odniesieniu do dalszej pracy nad reformami, które należą się Polakom.

Zrozumiałe jest, że każde, nawet niewielkie zreformowanie wymiaru sprawiedliwości budzi natychmiasto-
we weto i postawę obronną tego środowiska, jak też totalnej opozycji, które poprzednio miały szeroką sferę 
przywilejów. Jednak rewolucyjna reforma postępowania cywilnego staje się faktem, bo specjalizacja sądów 
i podział ich zadań są potrzebne. Zmiany w procedurze cywilnej są niezbędne i mam nadzieję, że te propono-
wane w projekcie doprowadzą m.in. do usprawnienia procesów.

Omawiana nowelizacja, ze względu na swoją obszerność i zakres, ma ogromne znaczenie dla przebiegu 
postepowania cywilnego. Wprowadza ona szereg rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą 
tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie 
odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji proceso-
wej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemeldowanie instytucji zażalenia oraz zmiany 
w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych. Dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywil-
nego sądy cywilne będą działać szybciej i skuteczniej, zmiany ułatwią dostęp do sądów osobom niezamożnym 
i pokrzywdzonym przez banki czy pracodawców.

Uważam, że na pochwałę w projekcie zasługuje kompleksowe uporządkowanie szeroko rozumianych kwestii 
dowodowych (por. rozdział III uzasadnienia projektu – „Dowody”). Ta część rozwiązań jest nowatorska, gdyż 
zarówno obejmuje przydatną aktualizację i uporządkowanie terminologii dotyczącej czynności procesowych 
(por. wymogi dotyczące wniosków dowodowych, sposoby przeprowadzania dowodów, rozstrzygnięcia sądu 
co do dowodów etc.), jak też wprowadza możliwość składania przez świadków zeznań na piśmie oraz, na razie 
jedynie w postepowaniu uproszczonym, instytucję świadka – eksperta. Rozwiązania te z pewnością wychodzą 
naprzeciw potrzebom praktyki sądowej i obrotu.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, których celem jest m.in. zapobieganie przejawom tzw. nadużycia 
prawa procesowego, polegającym np. na wnoszeniu przez stronę oczywiście bezzasadnych powództw, wielu 
zażaleń w tej samej kwestii czy kolejnych nieuzasadnionych wniosków o wyłączenie sędziego, gdzie bazuje się 
na tych samych lub podobnych okolicznościach, a co często prowadzi do przewlekłości postepowania. Działania 
takie mają być traktowane przez sąd w sposób niewpływający na czas trwania postępowania, a ponadto mogą 
skutkować nałożeniem sankcji na strony nadużywające danego uprawnienia albo w inny sposób zachowujące 
się nagannie (możliwość obciążenia kosztami postępowania, zasądzenia odsetek w wysokości wyższej niż 
ustawowa).

Chciałbym podkreślić, iż sądy powinny przede wszystkim być przyjazne obywatelom i to ich interes po-
winien stanowić główne kryterium projektowania reform. Dlatego uważam, że proponowane zmiany należy 
ocenić pozytywnie, wśród nich np. zwiększenie odpowiedzialności strony za wynik postepowania, zwiększenie 
koncentracji materiału dowodowego, przeciwdziałanie negatywnym praktykom procesowym, badanie wła-
ściwości sądu z urzędu czy możliwość wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym w przypadku 
niewniesienia odpowiedzi na pozew.

W związku z powyższym jestem za nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Chciałbym przedstawić oświadczenie na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw – druki nr 3412 i 3464.

Ustawa ta jest nam bardzo dobrze znana, gdyż ostatnimi czasy mówi się o niej bardzo dużo. Ustawa jest bardzo 
ważna, ponieważ ma wpływ na środowisko, które ze względów globalnych jest narażone na duże zniszczenia. 
Należy dbać jak najbardziej starannie o to, co nas otacza, ponieważ to zanieczyszczenia powodują śmiertelne 
choroby, które dziś występują nagminnie.

Ważne jest doprecyzowanie przepisów związanych z funkcjonowaniem Bazy danych o produktach i opako-
waniach oraz o gospodarce odpadami. Ustawa przewiduje zmiany w 9 ustawach regulujących przepisy o odpa-
dach. Jest to jedna z najważniejszych ustaw dotyczących gospodarki odpadami. Zanieczyszczają dziś polskie 
środowisko płonące składowiska śmieci, płonące opony, płonące farby, czyli najbardziej toksyczne odpady.

Jak informuje pan minister środowiska, na przełomie września i października przedsiębiorcy będą mogli 
wpisywać się testowo do bazy danych. Niestety uważam, że szkolenia informacyjne na 3 miesiące przed wpro-
wadzeniem systemu ewidencji odpadów są organizowane zdecydowanie za późno. Co nie pozwala nam przepro-
wadzić szkoleń wcześniej? Dlaczego robimy to na ostatnią chwilę? Czy rzeczywiście ten system będzie działał 
prawidłowo już od stycznia 2020 r.? A co z wyposażeniem pojazdów i z zakładami zajmującymi się odpadami?

Eksperci uważają, że pełnej funkcjonalności BDO należy się spodziewać w latach 2023–2025. To skutkować 
będzie brakiem możliwości wyciągania wniosków z zawartości bazy, ponieważ aby spełniała ona swój cel, 
potrzebne byłyby ciąg sprawozdawczy wraz z opisem formatu raportowanych z ewidencji danych, schemat 
powiązań z ewidencją odpadów oraz wzór sprawozdań odpadowych nadających się do wprowadzenia do sys-
temów informatycznych. 

Przedstawiciele Klubu Parlamentarnego PiS podczas posiedzenia Sejmu dnia 12 czerwca zgłosili 20 poprawek. 
Nawet nie do ręki… Jednakże nie widziano tych poprawek. Być może ta ustawa, tak jak moi koledzy z Sejmu 
mówili, będzie wyglądała zupełnie inaczej i nasze wystąpienia są zupełnie bezcelowe.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Dnia 10 czerwca pojawia się projekt ustawy. Dnia 12 czerwca pan marszałek w trybie pilnym zwołuje po-
siedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw; 
druki nr 3496 i 3523. Posiedzenie odbywa się bez wymaganych opinii, szczególnie ze strony samorządu, który 
w wyniku tej nowelizacji będzie stroną poszkodowaną, bo jak zwykle będzie musiał dopłacić do nowelizacji.

Zachowanie Klubu Parlamentarnego PiS jest niedorzeczne. Jak twierdzą strony internetowe Klubu 
Parlamentarnego PiS, posłowie chcą zwiększyć, poprawić prestiż zawodu nauczyciela – temu mają służyć 
właśnie te podwyżki, te wszystkie zapisy w tej nowelizacji.

Przy czym przedstawiciel Klubu Parlamentarnego PiS mówi, że strajki nauczycieli miały charakter politycz-
ny. W jaki sposób państwo traktujecie nauczycieli? Przypomnę, że posłowie PiS deprecjonowali nauczycieli 
podczas strajków, używali często dość pogardliwego języka względem nich.

Wracamy do punktu wyjścia, do roku 2018. Teraz pytanie: dlaczego większość ustaw i projektów jest 
testowana na ścieżce bojowej? Czy nie lepiej byłoby posłuchać mądrego głosu samych nauczycieli i posłów? 
Ostrzegano, że taka decyzja będzie niekorzystna. Jakim prawem? Jaki to ma sens: zabierać świadczenia do-
datkowe młodym nauczycielom, a później je oddawać i mówić może jeszcze o programie „Nauczyciel +”?  
Bo przecież to jest plus – taki plus, że nauczyciele wychodzą na minus, otrzymując w rezultacie niższe dodatki 
niż te, co zostały zabrane.

Mówiono o przesunięciu środków na tę nowelizację ustawy. Proszę mi powiedzieć skąd. Bo finał tej historii 
będzie taki, że oczywiście komuś te pieniądze zostaną zabrane. Każda ustawa powinna mieć precyzyjnie osza-
cowane skutki finansowe. Jak wiem, poprzednio brano pod uwagę liczbę uczniów i wychowanków względem 
modelu podziału subwencji oświatowej. Teraz zaś dojdzie jeszcze do tego kondycja finansowa samorządów! 
Rozumiem, że waszym samorządom będzie należało się więcej środków finansowych. A pozostałym samorzą-
dom, z lepszą kondycją, zabierzecie? Bo przecież żeby jeden miał, drugiemu należy zabrać. Taką macie metodę.

Proszę mi powiedzieć, dlaczego dotychczas nie zostały wypłacone samorządom środki finansowe w wyso-
kości 600 milionów zł, które im się należą jako zwrot za reformę edukacji.

Mimo wszystko popieram projekt nowelizacji ustawy, ponieważ te podwyżki nauczycielom się należą!
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Prawie wszyscy nauczyciele narzekają, że zarabiają za mało. Ostatni strajk miał to niechlubnie podkreślić, 
ale jednocześnie wywołał skrajne emocje oraz wnioski społeczeństwa i samego rządu, który przygotował pro-
jekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Rząd pokazał w ten sposób, że dotrzymuje słowa – przyspieszył 
podwyżki pensji nauczycieli, które wejdą w życie 1 września tego roku. Wcześniej planowane podwyżki miały 
mieć miejsce w 2020 r.

Główne zmiany, jakie zawiera nowelizacja Karty Nauczyciela, to rozszerzenie grupy uprawnionych do 
dodatku za wyróżniającą prace o nauczycieli kontraktowych i mianowanych, a także wprowadzenie nowego 
świadczenia dla nauczycieli oraz stażystów.

Nowela określa minimalną wartość dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu. Średnie wyna-
grodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6%. Zmiana przywraca poprzednie zasady dotyczące oceny pracy oraz 
awansu zawodowego. Ma wrócić trzystopniowa skala oceny. Ocena pracy ma zostać oddzielona od kwestii 
awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.

Nowelizacja to krok, który ma na celu polepszyć sytuację materialną nauczycieli i zapewnić konkretne, 
rozsądne rozwiązania. Przedstawione koncepcje mają służyć podniesieniu prestiżu tego zawodu, premiowaniu 
wysokiej jakości pracy nauczycieli, jak również zapewnieniu odpowiednich warunków do ich rozwoju zawo-
dowego.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa. Jednak do 
tego, aby osiągnąć ten cel i dokonać zmian jakościowych w edukacji, niezbędne jest zaangażowanie ze strony 
nauczycieli, na które oczywiście liczymy.

Wszystkie powyższe rozwiązania uważam za rozsądne, umożliwiające realne zmiany sytuacji nauczycie-
li. W świetle ostatnich wydarzeń zapomniano chyba zupełnie o tym, jak poprzednia władza zlikwidowała 
1 tysiąc 100 szkół, 42 tysiące etatów i zamroziła na 4 lata pensje. Skoro strajków wtedy nie było, znaczy to,  
że taka sytuacja wszystkim odpowiadała i należałoby wrócić do poprzednich rozwiązań. Zmianą będzie jednak 
przywrócenie poprzednich zasad dotyczących oceny pracy oraz awansu zawodowego.

Rozumiem, że nauczyciele bronią Karty Nauczyciela z wielka determinacją. Poniekąd jest to ciekawa lek-
tura, którą należy z pewnością znowelizować. Dzięki tej karcie nauczyciel ma poczucie pewnej stabilizacji. 
Całkowite jej zlikwidowanie niczego nie wniesie, prócz zniechęcenia osób do przyjścia do tego zawodu. Karta 
musi opisywać zarobki w powiązaniu z przywilejami. Jeśli pomimo tego słychać kontrowersje, jakieś głosy 
oburzenia i niezadowolenia w związku z tymi zmianami, to osoby je wyrażające powinny pamiętać o tym,  
że łącznie w bieżącym roku podwyżka dla nauczycieli wyniesie 15%. Poza tym nauczyciele wychowujący swoje 
dzieci, dostający podwyżkę od 250 zł, otrzymują również 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Tak więc jeśli 
młody nauczyciel ma dwoje dzieci, to jego dochód miesięczny tym samym wzrasta o 1 tysiąc 250 zł. Za jakich 
rządów ogólne dochody nauczycieli tak gwałtownie wzrosły? Gdy nie ma dzieci, to proponowana podwyżka 
jest jak najbardziej adekwatna i zasadna, jeśli chodzi o utrzymanie samego siebie.

Niewątpliwie pani minister Zalewska zrobiła bardzo dużo dobrego dla nauczycieli, uczniów i szkół. Reforma 
jest niezbędna. Moim zdaniem to dobrze, że zniknęły dziwne twory nazywane gimnazjami. Były one obowiąz-
kowe, więc w rzeczywistości była to po prostu szkoła podstawowa. Zarobki nauczycieli też nie należą do jakichś 
skrajnie niskich, a zaproponowane podwyżki podniosą prestiż zawodu nauczyciela. Ustawodawca musi brać 
pod uwagę wiele aspektów, co w przypadku tej nowelizacji jest widoczne. W związku z powyższym jestem 
jak najbardziej za nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana z apelem dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 3 milionów zł 

dla miasta Piły na przebudowę trzeciego – ostatniego etapu ul. Bydgoskiej.
Projekt przebudowy powyższego odcinka drogi jeszcze w listopadzie 2018 r. był zakwalifikowany na 

8. miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” dla województwa wielkopolskiego. Powyższy odcinek jest ważny 
dla miasta Piły, gdyż łączy się z jednej strony z drogą wojewódzką nr 188, a z drugiej strony – z drogą krajową 
nr 11 i 10. Jest też bardzo istotny dla samych mieszkańców Piły, ponieważ poprawi bezpieczeństwo zarówno 
pieszych, jak i zmotoryzowanych pilan. Dodatkowo korzystnie wpłynie na wizerunek tej części miasta.

Budzi wielkie zdziwienie to, że w grudniu 2018 r. z niezrozumiałych powodów inwestycja ta zepchnięta 
została przez Pana Premiera aż na 3. miejsce od końca. Postrzegamy to jako niedopuszczalne manipulowanie 
listami rankingowymi, z zastosowaniem niejasnych kryteriów. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich była 
kwestia przychylności samorządu dla polityki rządu. Nasza sytuacja wydaje się potwierdzać obawy opozycji, 
że jednym z celów utworzenia przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych było wykluczenie gmin rządzonych 
przez samorządowców z partii opozycyjnych z dostępu do środków publicznych zgromadzonych w wymienio-
nym funduszu.

Zważywszy na powyższe, apeluję o ponowną weryfikację wniosku gminy Piła i o zabezpieczenie środków 
finansowych w wysokości 3 milionów zł na przebudowę ul. Bydgoskiej w budżecie na rok 2020.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Ciechanowa i kilku położonych w pobliżu miejsco-
wości zaniepokojeni jakością wody pitnej dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie. 
W poniedziałek 17 czerwca Sanepid w Ciechanowie wykrył w pobranych próbkach obecność w wodzie pitnej 
bakterii z grupy coli i wydał komunikat o zakazie używania tej wody do celów spożycia bez przegotowania. 
Niestety, ta informacja ukazała się tylko na jednym z komercyjnych portali. Jak podkreślają moi rozmówcy, 
Urząd Miasta Ciechanów nie zamieścił żadnej informacji w tej sprawie, co skutkowało nieświadomym spoży-
ciem zakażonej wody. Zdarzyły się przypadki udzielania pomocy ambulatoryjnej.

W związku z tym proszę o informację, czy jednostka samorządu zawiadująca ujęciami wody dla mieszkań-
ców jest zobowiązana do informacji o zagrożeniu skażenia wody.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy korzystający z telewizji naziemnej. Moi rozmówcy 
wskazują na duże zakłócenia odbioru w różnych częściach kraju. Sytuacja ta powoduje dużą dolegliwość dla 
odbiorców ww. telewizji. 

Proszę o informację, co jest przyczyną pogorszenia sygnału i w jakiej perspektywie czasowej sytuacja 
z odbiorem wróci do normy.

Jan Maria Jackowski



88
81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w reakcji na apel wójta gminy Miedźna, pana Jana Słoninki, oraz przewod-

niczącego rady gminy, pana Andrzeja Kempnego, z dnia 20 marca 2019 r., złożony w moim biurze senatorskim 
w Bielsku-Białej w dniu 9 kwietnia 2019 r., a dotyczący podjęcia działań zmierzających do ewentualnego 
zwolnienia wspomnianej gminy z obowiązku zapłaty odsetek od nadpłaty z tytułu opodatkowania kopalnianej 
infrastruktury podziemnej.

Zaległości te wynikają ze sporu organu podatkowego z podatnikiem, czyli przedsiębiorcą górniczym, którym 
dziś zarządza Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA z siedzibą w Bytomiu. Spór powstał na gruncie rozbież-
ności interpretacyjnych związanych z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk 
górniczych. Dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. rozstrzygnął tę kwestię na 
korzyść podatnika, co spowodowało konieczność zwrotu nadpłaty podatku z odsetkami.

Obecnie zadłużenie odsetkowe może sięgnąć nawet 17 milionów zł, co dla gminy Miedźna wiązać się będzie 
z tragicznymi konsekwencjami finansowymi i społecznymi. Gmina Miedźna dopiero co podniosła się z upad-
ku po likwidacji największego w gminie pracodawcy KWK „Piast II”, dawny „Czeczott”, dlatego też kolejne 
konsekwencje związane z funkcjonowaniem tego zakładu w Miedźnej należy uznać za sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego.

Mając na uwadze okoliczności faktyczne i prawne przedmiotowej sprawy oraz popierając działania orga-
nów gminy Miedźna podejmowane w interesie gminy i jej mieszkańców, proszę Pana Ministra o wskazanie, 
czy widzi Pan możliwość podjęcia stosownych działań mogących zmierzać do uzasadnionego, jak się zdaje, 
zwolnienia gminy ze wspomnianego długu lub przynajmniej jego ograniczenia.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do prezesa zarządu PKP 
Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusza Merchela

W chwili obecnej przez sołectwo Piasek przebiegają linie kolejowe łączące trasy Katowice – Zwardoń 
i Katowice – Wisła Głębce. Z dworca w Piasku korzystają między innymi mieszkańcy: Piasku, Studzienic, 
Czarkowa, osiedli Polne Domy i Powstańców Śląskich, a także sołectwa Radostowice należącego do gminy 
Suszec. Niestety już od kilku lat poczekalnia dla pasażerów jest zamknięta, a na budynku widnieje napis  
„do wynajęcia”. Stan okolicy dworca jest zły; oczekujące osoby skarżą się na spadający tynk, który zagraża 
bezpieczeństwu.

Mimo że mieszkańcy chętnie wybieraliby kolej jako środek transportu, to brak podstawowego komfortu 
oczekiwania na przyjazd pociągu powoduje, że odstępują oni od tego rozwiązania. Z uwagi na to oraz na fakt, 
że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość wyboru środka transportu innego niż kolej, zasadne jest zapew-
nienie godziwych warunków oczekiwania na transport publiczny, zwłaszcza podczas długiego oczekiwania 
spowodowanego opóźnieniem pociągu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

W związku z tym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości otwarcia poczekalni dworcowej, a także 
o remont dworca i jego okolicy. Proszę o poinformowanie mnie o ustaleniach i możliwościach w tym zakresie.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mojego biura senatorskiego pan J. S., właściciel działki o nrze ew. 62/3 położonej w miejsco-

wości P., gmina Grójec, z prośbą o podjęcie interwencji senatorskiej w sprawie wykupu nieruchomości grun-
towej w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy 
Warszawy do obwodnicy Grójca.

Pan J. S. poinformował mnie, że posiada 7-hektarowe gospodarstwo sadownicze wraz z siedliskiem.  
Na mocy decyzji wojewody mazowieckiego nr 1/II/2019 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej siedlisko 
pana J. S. – wcześniej zlokalizowane na działce o nrze ew. 62/3 – straciło około 45% powierzchni. Na części, 
która pozostała, znajdują się w jednym ciągu: dom mieszkalny, przechowalnia owoców i budynek socjalny.

W wyniku wywłaszczenia i ustalenia nowych granic działki budynki te są zlokalizowane jedynie 5 m od 
granicy działki. Należy tutaj zauważyć, że w sąsiedztwie nie ma budynków usytuowanych w tak bliskiej odle-
głości od planowanej drogi lokalnej przy drodze ekspresowej S7. Dodatkowo wjazd do przechowalni znajduje 
się 15 m od planowanej drogi lokalnej, co wyklucza poruszanie się tam ciągnikiem z przyczepą czy samocho-
dem ciężarowym, a w związku z faktem, że przechowalnia znajduje się 1 m poniżej poziomu gruntu – także 
wózkiem widłowym. Planowany zjazd z drogi lokalnej wydaje się nieodpowiedni do przeznaczenia i sposobu 
użytkowania przechowalni. Z projektu budowy wynika również, że droga lokalna i przylegający ciąg rowerowo-
-pieszy będą znacznie podwyższone, dlatego właściciel nieruchomości obawia się zalewania posesji, zwłaszcza 
że w projekcie brak jest po stronie nieruchomości pana J. S. rowu odwadniającego.

Produkcja jabłek jest specyficzną gałęzią rolnictwa i wymaga na przykład posiadania przechowalni owoców. 
W sytuacji pana J. S., dla którego ta produkcja jest źródłem utrzymania, korzystanie z własnej przechowalni 
będzie niemożliwe, a poruszanie się pojazdami i maszynami będzie znacznie utrudnione. Budowa nowego 
budynku w obrębie siedliska wymaga dużego nakładu środków finansowych oraz czasu. W związku z tym 
wydaje się, że pozostała we władaniu pana J. S. część nieruchomości nie nadaje się do prawidłowego wyko-
rzystania na dotychczasowe cele.

Pan J. S. złożył w 2014 r. wniosek do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad o wykup całości 
siedliska. Następnie, w lutym 2019 r., złożył wniosek o wykup na podstawie zapisów §13 ust. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o przeanalizowanie sytuacji pana J. S. i nadzór nad toczą-
cym się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniem w sprawie wykupu nieruchomości.

Stanisław Karczewski



91
81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego Norberta Książka

Szanowny Panie Inspektorze!
Zwrócił się do mojego biura senatorskiego pan W. S., zamieszkały: ul. (…) w B., właściciel działki o nrze ew. 

1535/4, z prośbą o złożenie oświadczenia senatorskiego w sprawie zatrzymania budowy, nakazania rozbiórki 
i cofnięcia decyzji na budowę wiaty zlokalizowanej na sąsiedniej działce o nrze ew. 1535/5.

Z przedstawionych przez pana W. S. dokumentów wynika, że zwrócił się on o zatrzymanie budowy i cof-
nięcie decyzji na budowę wiaty na nieruchomości sąsiedniej w styczniu 2013 r. Wiata została zbudowana na 
podstawie zgłoszenia, do którego nie zgłoszono sprzeciwu, u starosty białobrzeskiego. Skarżący zanegował 
odległość wiaty od granicy działki, zarzucił również, że organ I instancji nie uwzględnił faktu zasłaniania okna 
w jego budynku mieszkalnym.

Decyzją z dnia 5 marca 2013 r. znak PINB 7141/1/13 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił 
nałożenia obowiązku na inwestora zatrzymania budowy i cofnięcia decyzji na budowę wiaty. Toczące się od 
tamtego czasu postępowanie administracyjne nie zostało do tej chwili zakończone pomimo procedowania przez 
wszystkie instancje.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt II OSK 189/14 zauważył, że przedmiotowa wiata o długo-
ści 7,02 m i dwóch ścianach nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Spełnia zaś funkcje użytkowe budynku, dlatego rozważenia wymaga, czy winna być usytuowana w sposób 
określony w §12 przywołanego rozporządzenia.

Po ponownym przeanalizowaniu sprawy organ I instancji w 2018 r. znów orzekł o braku podstaw do nałoże-
nia obowiązku polegającego na zatrzymaniu budowy, nakazaniu rozbiórki i cofnięciu decyzji na budowę wiaty.

W ostatniej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z lutego 2019 r. jest 
podniesione, że organ powiatowy w dalszym ciągu wypełnia jedynie częściowo wytyczne w zapadłym w ni-
niejszej sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VIII Sa/Wa 588/13 
oraz wcześniej przywołanego wyroku NSA.

W związku z powyżej opisanym postępowaniem administracyjnym, toczącym się już ponad 7 lat i nie-
wątpliwie uciążliwym zarówno dla obu stron, jak i instytucji nadzoru budowlanego, uprzejmie proszę Pana 
Inspektora o kontrolę w ramach posiadanych uprawnień organu powiatowego oraz przeanalizowanie możliwości 
załatwienia tej sprawy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Proszę również o poinformowanie mnie o podjętych przez Pana Inspektora decyzjach i czynnościach.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Jak podają media, gimnazjaliści i absolwenci VIII klas szkoły podstawowej wyniki końcowych egzaminów 
(w znacznej części decydujących o dalszej edukacji) poznają 14 czerwca, a już teraz składają podania do szkół 
średnich. O przyjęcie będzie starało się w sumie 727 tysięcy 170 osób.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że przygotowano dla nich 327 tysięcy 227 miejsc w liceach, 
290 tysięcy 868 miejsc w technikach i 109 tysięcy 76 miejsc w szkołach branżowych I stopnia.

Niezależnie jednak od tego, czy miejsc wystarczy, czy nie, na pewno trzeba się liczyć z większym niż do 
tej pory tłokiem na szkolnych korytarzach. Dlatego zarówno władze samorządowe, jak i dyrektorzy szkół po-
dejmują działania, by go rozładować. Będzie to trudne, zwłaszcza w liceach.

W związku z powyższym proszę o informacje, co ministerstwo zamierza zrobić we wspomnianej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
z 11 marca 2019 r. według jego pomysłodawców ma dokonać rewolucji w finansowaniu przewozów autobuso-
wych w Polsce powiatowej. Przewoźnicy mają powrócić na dawno zapomniane trasy i dzięki zaproponowa-
nym rozwiązaniom, czyli specjalnie utworzonemu funduszowi, otrzymywać za to godziwy zysk. Jednak choć  
co do intencji projektowana ustawa jest słuszna, jak twierdzą eksperci, może spowodować niemały chaos i dys-
kryminację niewystarczająco szybkich organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Może też wcale nie 
poprawić sytuacji związanej z wykluczeniem transportowym znacznych części kraju.

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Liczba spraw w sądach nadal będzie rosła. Dziś jest ich ponad 15,5 miliona. Najbardziej dotknie to sady 
rejonowe, a w nich głównie wydziały cywilne. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości. Rzecz dotyczy wpływu spraw do polskich sądów powszechnych. Przygotowując analizę, 
autorzy brali pod uwagę statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz badanie wykonane wśród sędziów.

Ponad 90% wszystkich spraw wpływających trafia do sądów rejonowych, 6% do okręgowych, a 2% do ape-
lacyjnych. Pod względem kategorii najwięcej, bo ok. 60%, to sprawy cywilne, w sumie to blisko 6 milionów . 
Wśród wszystkich spraw cywilnych wpływających do sądów rejonowych najliczniejszą kategorią są sprawy 
nakazowe i upominawcze. Wśród procesowych dominują 2 rodzaje roszczeń: z umów bankowych i pożyczki. 
187 razy wzrosła liczba spraw z tytułu umowy przewozu.

Proszę o informację, co we wspomnianej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina oraz do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego

W ostatnich dniach zgłosił się do mnie pan S. K., doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Pan K. przedstawił mi wyrok sądowy, w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza,  
iż decyzja administracyjna o nieprzedłużeniu mu studiów doktoranckich na UKSW, na którą powoływały się 
władze uczelni, odmawiając mu dalszych studiów, nigdy nie istniała. Pan K. przedstawił się jako osoba o skłon-
nościach homoseksualnych. Pytany przeze mnie o powody negatywnego stosunku władz UKSW do jego osoby 
stwierdził, iż takim powodem może być jego książka o, jego zdaniem, chrześcijańskim funkcjonowaniu takich 
osób w Kościele. W rozmowie tej zorientowałem się, iż, według mojego przekonania, tezy pracy pana K. stoją 
w absolutnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła, które dotyczy kwestii osób homoseksualnych. 

Chcę w związku z tym jasno podkreślić, iż od strony doktrynalnej fakt odmowy panu K. kontynuowania 
studiów doktoranckich w tym zakresie absolutnie rozumiem i podzielam to zdanie. UKSW jest bowiem uczel-
nią publiczną, ale o wyraźnym profilu katolickim i ma, moim zdaniem, absolutne prawo, a nawet obowiązek, 
odmawiać prawa do studiów doktoranckich na swoich wydziałach tym, którzy w oczywisty sposób kwestionują 
doktrynę katolicką. Uważam jednak, że taka odmowa powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie wydaje się wskazywać, iż nastąpiło 
tutaj istotne naruszenie procedury. Istotą tej sprawy jest również fakt, iż wygląda na to, że uczelnia mogła 
uporczywie wprowadzać w błąd pana K. co do rzekomego istnienia decyzji kierownika studiów doktoranckich 
w jego sprawie z dnia 16 czerwca 2008 r. 

Zwracam się do władz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o wyjaśnienia w tej sprawie, a do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o przyjrzenie się tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Na polskich drogach dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych. Często mają one miejsce na odcin-

kach, gdzie trwają prace drogowe.
Na Pomorzu Zachodnim realizuje się dużo inwestycji drogowych. Obecnie rozpoczynają się kolejne prace  

na drogach i torach w okolicach Szczecina. Samo miasto liczy dziś 400 tysięcy mieszkańców, a liczba ta zna-
cząco się powiększy, gdy uwzględnimy Stargard, Goleniów, Gryfino czy Police.

W związku z planowanymi inwestycjami proszę o informację, czy rząd wspólnie z samorządami planuje 
podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków prac na drogach i torach.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządy z woj. zachodniopomorskiego zgłaszają problem dotyczący budowli o charakterze religijnym, 

których stan jest bardzo zły, a właściciele nie prowadzą żadnych prac zabezpieczających.
Proszę o informacje, jakie może podjąć działania samorząd gminny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom, którzy muszą poruszać się w okolicy budynku. Czy może nastąpić rozbiórka takiej budowli?  
Czy rząd może wesprzeć finansowo zabezpieczenia, by nie dopuścić do katastrofy budowlanej?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski



98
81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz 
do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Podczas V edycji międzynarodowej konferencji Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 

2019, w której brałem udział w dniu 22 maja, przedstawiciele branży przemysłu energetyki morskiej wskazy-
wali na ogromny potencjał gospodarczy budowy morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. 
Potwierdzeniem tego potencjału wydają się ambitne plany rozwoju tej technologii wskazane w projekcie po-
lityki energetycznej Polski do roku 2040. Według tego dokumentu, ale też informacji przedstawianych przez 
właścicieli najbardziej zaawansowanych projektów, pierwsze morskie farmy wiatrowe miałaby zostać oddane 
do użytku w roku 2025. Aby te projekty mogły być realizowane z udziałem znaczących dostaw komponen-
tów produkowanych w polskich zakładach przemysłu morskiego, kontrakty musiałyby być podpisywane  
na przełomie 2020 i 2021 r. Polski przemysł wskazywany jest jako ten, który może być liderem na całym rynku 
Morza Bałtyckiego. Z licznych wypowiedzi przedstawicieli branży wyłania się jednak wiele wątpliwości co do 
gotowości polskiego przemysłu morskiego do świadczenia takich usług w większej skali.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania o gotowość polskiego przemysłu 
morskiego do realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polsce.

1. Ile polskich zakładów przemysłu morskiego ma doświadczenie w produkcji komponentów morskich farm 
wiatrowych (wież, fundamentów, kabli, innych elementów konstrukcyjnych, stacji transformatorowych)? Jakie 
kontrakty i kiedy były realizowane?

2. Które krajowe zakłady przemysłu morskiego są obecnie zaangażowane w realizacje kontraktów związa-
nych z budową morskich farm wiatrowych?

3. Jakim potencjałem produkcyjnym dysponują polskie zakłady przemysłu morskiego w zakresie produkcji 
i dostaw elementów morskich farm wiatrowych w ujęciu rocznym?

4. Czy infrastruktura logistyczna polskich zakładów produkcyjnych przemysłu morskiego pozwala na ma-
gazynowanie, przeładunek, transport większej liczby nowoczesnych komponentów (dostosowanych do obsługi 
generatorów o mocy jednostkowej większej niż 8 MW) morskich farm wiatrowych?

5. Czy polskie porty morskie posiadają parametry umożliwiające obsługę budowlaną i serwisową morskich 
farm wiatrowych? Jeżeli tak, to które porty i jakie to są parametry?

6. Czy przy planowanych inwestycjach w rozbudowę polskich portów morskich brane są pod uwagę para-
metry niezbędne do obsługi morskich farm wiatrowych?

7. Jakie działania podjął rząd w ostatnich 4 latach w zakresie potencjału i mocy produkcyjnych polskie-
go przemysłu morskiego w ramach dostaw komponentów i statków do budowy morskich farm wiatrowych  
na rynkach rozwijających morskie farmy wiatrowe?

8. Jakie działania podjął dotychczas rząd w zakresie wsparcia rozwoju potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu morskiego na rynku morskiej energetyki wiatrowej? Jakie środki pieniężne zostały przeznaczone 
na ten cel? Jakie inwestycje zaplanowano i jakie zrealizowano?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o informację, czy PKP IC konsultuje z urzędem marszałkowskim i gminami woj. 

zachodniopomorskiego rozkład jazdy pociągów przed jego wprowadzeniem.
Mieszkańcy Widuchowej, Chojny, Cedyni, Morynia, Mieszkowic, Dębna i Boleszkowic zwracają uwagę, 

że pociąg dalekobieżny „Uznam” z Warszawy do Świnoujścia od Kostrzyna do Gryfina nie zatrzymuje się  
na stacjach w większych miejscowościach.

PKP IC zapowiedziało, że pociągi na czas remontu torów na trasie Szczecin – Poznań będą jeździły przez 
trasę nadodrzańską, co wzbogaci ofertę transportową. Dodatkowe postoje pociągu wydają się istotne ze względu 
na sezon wakacyjny i prace drogowe prowadzone na trasie od Świnoujścia do Szczecina.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W lipcu ub. r. w Wałczu odbyła się konferencja na temat budowy drogi S10. Ze strony przedstawiciela wo-

jewody zachodniopomorskiego padły zapewnienia, że inwestycja jest bardzo ważna dla rządu RP.
Proszę o informacje, na jakim etapie są przygotowania do jej realizacji. Czy są prowadzone konsultacje 

z samorządami w zakresie jej przebiegu oraz budowy węzłów drogowych na terenie poszczególnych gmin,  
ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego?

Proszę o informacje, czy, a jeśli tak, to jakie rozwiązania mające na celu dbanie o środowisko naturalne 
planuje inwestor przy budowie S10. Czy w trakcie projektowania będą uwzględnione potrzeby jednostek woj-
skowych położonych wzdłuż drogi i dojazdu na poligony?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, do ministra sportu i turystyki 
Witolda Bańki oraz do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Proszę o informację na temat przebudowy mostu kolejowego będącego elementem nieczynnej linii kolejowej 

nr 410 na odcinku Choszczno – Drawno – Złocieniec. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla turystycznego roz-
woju miasta, powiatu i Pomorza Zachodniego. Może również stanowić przyczółek do dalszych działań w zakresie 
odbudowy linii kolejowej i przywrócenia na tej trasie ruchu pasażerskiego oraz towarowego. Takie działanie 
byłoby ważne ze względu na planowaną budowę drogi S10 i obecność wojsk amerykańskich w tym regionie.

Most kolejowy jest częścią nieczynnej obecnie trasy nr 410 na długim odcinku Choszczno – Złocieniec. 
Według założeń odbudowa tej linii kolejowej będzie korzystna nie tylko z punktu widzenia przewozów pasa-
żerskich, ale także turystyki oraz transportu towarowego do jednostek wojskowych znajdujących się w regionie. 
Odcinek pomiędzy Choszcznem a Złocieńcem ma znaczenie strategiczne, ponieważ jego odbudowa stworzy 
możliwość swobodnej komunikacji z węzłem kolejowym w Choszcznie, miejscowości leżącej na trasie nr 351, 
łączącej Poznań ze Szczecinem i będącej magistralną linią oraz znaczącym fragmentem międzynarodowej 
magistrali E59 ciągnącej się ze Skandynawii na południe Europy. Jest to podstawowa linia łącząca stolicę woj. 
zachodniopomorskiego z większością kraju. Położona jest w granicach 3 województw: wielkopolskiego, lubu-
skiego i zachodniopomorskiego, oraz na obszarze oddziałów regionalnych PKP PLK w Poznaniu i w Szczecinie.

Dla mieszkańców Choszczna, jak również dla przedsiębiorców, których główna działalność opiera się na 
turystyce, przebudowa mostu kolejowego znajdującego się na terenie gminy Choszczno ma duże znaczenie 
strategiczne. Most kolejowy przebiega bowiem nad kanałem łączącym 2 jeziora: Klukom oraz Żeńsko, i dalej 
łączy się z jeziorem Raduń. Niestety obecna architektura mostu wprowadza wiele ograniczeń, głównie doty-
czących przeprawy pomiędzy wskazanymi jeziorami. Przepłynięcie pod mostem jest możliwe tylko podczas 
poruszania się niewielkim kajakiem. Rowerki wodne, łódki wędkarskie, łodzie motorowe oraz niewielkie jachty 
niestety nie mieszczą się pod mostem, co ogranicza turystyczny rozwój miasta i okolicy.

Przeprojektowanie mostu oraz jego przebudowa pozwolą na otworzenie się miasta na tereny wodne, a wyko-
rzystanie tych terenów wzmocni obecność regionu na turystycznej mapie Polski. Obecnie, podczas prowadzenia 
prac nad rewitalizacją linii kolejowej nr 410, jest doskonała okazja do podjęcia się tej inwestycji i wsparcia 
lokalnej turystyki.

Aktualnie w regionie funkcjonują podmioty, które są zainteresowane inwestycjami na akwenach wodnych, 
w tym budową mariny, toru dla narciarstwa wodnego, wypożyczalni sprzętu wodnego, i realizacją wielu 
innych przedsięwzięć w branży turystycznej. W Choszcznie funkcjonują ośrodki sportów wodnych, ośrodki 
wypoczynkowe nad samym jeziorem Klukom, restauracje zlokalizowane nieopodal jeziora, jak również znane 
w całej Europie pole golfowe Modry Las.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego

Zwracam się z prośbą o ponowne zwrócenie uwagi na problem wagi (masy w kg) plecaków szkolnych 
uczniów szkół podstawowych oraz na proponowane przeze mnie rozwiązania celem skutecznego zlikwidowania 
problemu ciężkich tornistrów.

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji (oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 r. złożone na 49. 
posiedzeniu Senatu, interwencja z dnia 27 kwietnia 2018 r., oświadczenie z dnia 23 listopada 2018 r. złożo-
ne na 67. posiedzeniu Senatu, oświadczenie z dnia 14 lutego 2019 r. złożone na 73. posiedzeniu Senatu oraz 
odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dni 19 grudnia 2017 r., 11 maja 2018 r., 14 grudnia 2018 r. 
i 7 marca 2019 r.) w sprawie wagi (masy w kg) tornistrów uczniów szkół podstawowych pragnę zaproponować 
rozwiązania, które w pewnym stopniu mogą przyczynić się do zlikwidowania problemu.

Istnieje co prawda prawny obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w placówkach pod-
ręczników i przyborów szkolnych, jednakże nie jest on skutecznie i powszechnie egzekwowany. Pomimo 
przeprowadzanych przez MEN kontroli problem jest, w moim przekonaniu, nadal nierozwiązany, a świadczą 
o tym moje osobiste doświadczenia i obserwacje.

Uwagi co do sposobu rozwiązania problemu zgłosiły do mojego biura senatorskiego osoby ze środowiska 
nauczycielskiego.

Pierwsza z propozycji jest taka, aby podręczniki nie były drukowane na papierze kredowym, lecz na papierze 
o niższej gramaturze. To z pewnością znacznie zmniejszyłoby wagę książek noszonych w tornistrach przez dzieci.

Innym zgłoszonym do mnie pomysłem jest to, aby wydawane podręczniki obejmowały mniejsze partie 
materiału, tak aby treści dydaktyczne przypadające na rok szkolny były podzielone np. na 4 części.

Moim zdaniem są to propozycje godne rozważenia i warto, aby ministerstwo zasugerowało takie rozwiąza-
nia wydawnictwom. Uważam, że w sposób realny mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia wagi szkolnych 
tornistrów najmłodszych uczniów.

Niezmiennie proszę również o dalsze informowanie mnie o postępach w przedmiotowej sprawie.
Życzę Panu Ministrowi sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej i ważnej dla nas wszystkich funkcji.

Krystian Probierz



103
81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz do ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się kwestia obligatoryjnego uwarunkowania przyjęcia dziecka 
do publicznego przedszkola od złożenia odpowiedniego zaświadczenia o odbyciu wymaganych przez prawo 
szczepień. Zwolnieniem z tego kryterium przyjęć miałoby być jedynie zaświadczenie o przeciwwskazaniach 
medycznych. Taką ideę popierają m.in. środowiska lekarskie. Zwiększa się także liczba samorządów teryto-
rialnych, które dodatkowo punktują odbycie stosownych szczepień w procesie rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli.

Czy w związku z tym planowane jest podjęcie prac legislacyjnych, tak by unormować tę kwestię ustawowo 
i wprowadzić wiążąco niniejsze kryterium? Proszę również o informację, jakie jest stanowisko ministerstw 
w przedstawionym zagadnieniu.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Samorządy, m.in. powiatów puckiego i wejherowskiego, poinformowane zostały przez Ministerstwo 
Infrastruktury, że prace związane z wybudowaniem tzw. drogi Via Maris nadal pozostają w fazie prac kon-
cepcyjnych. 

Kolejne uzasadnione wątpliwości budzi brak jakiegokolwiek terminarza podejmowanych działań oraz 
uszczegółowienia poszczególnych etapów wykonania tej niezwykle ważnej dla poprawienia dostępności komu-
nikacyjnej inwestycji, która ma połączyć Gdynię i obwodnicę Trójmiasta z Władysławowem. Spotkania w tej 
sprawie i nierealizowane obietnice ze strony ministerstwa składane samorządom trwają od 2017 r.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Na jakim etapie są przygotowania do wybudowania drogi Via Maris? Co do tej pory zostało wykonane?
2. Kiedy zostanie opracowany harmonogram z przewidywanymi terminami poszczególnych działań oraz 

kiedy uszczegółowione zostaną stosowne etapy inwestycji?
3. Jakie konkretne działania zostaną podjęte w najbliższym czasie, zmierzające do realizacji niniejszej 

inwestycji?
4. Czy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie państwa na finansowanie tej budowy?
5. Czy dla ministerstwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad projekt drogi Via Maris ma 

rangę priorytetową?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek

Wraz z pierwszym weekendem wakacji w pełni rozpoczął się sezon turystyczno-wypoczynkowy. Turyści 
z Polski i z zagranicy będą licznie podróżować do wakacyjnych kurortów. Do takich miejsc bez wątpienia 
należy m.in. Trójmiasto i Półwysep Helski. Wzmożony ruch turystyczny oraz liczne aktywności i wydarzenia 
organizowane w sezonie letnim to również zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych za-
grożeń w kwestiach bezpieczeństwa.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jakie siły i środki służb mundurowych oraz ratowniczych zostaną zadysponowane do zabezpieczenia 

sezonu wakacyjnego w Trójmieście i na Półwyspie Helskim?
2. Czy planuje się zwiększenie np. patroli policji i obsady na dyżurach w szpitalach oraz innych służb w sto-

sunku do okresu pozawakacyjnego?
3. Czy zabezpieczone zostały środki finansowe na zwiększenie możliwości intensywności działań służb 

mundurowych i ratowniczych podczas wakacji?
4. Czy przeprowadzane są z lokalnymi samorządami konsultacje w zakresie możliwości i sposobów zwięk-

szenia bezpieczeństwa w tym okresie?
5. Czy w razie potrzeby prowadzona jest współpraca z wojskowymi służbami ratowniczymi?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki



106
81. posiedzenie Senatu w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego 
oraz do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego

Szanowni Panowie Przewodniczący!
Towarzystwo Dziennikarskie we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego opublikowało raport z moni-

toringu „Wiadomości” TVP w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w dniach 10–24 maja 
2019 r. Przyjętym założeniem analizy było zweryfikowanie przestrzegania w prezentowanych przez TVP 
materiałach obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji  
(DzU z 2019 r., poz. 361), tj. respektowania zasad pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności. Jak 
wynika z przedstawionych w raporcie merytorycznych wniosków, których podstawą są konkretne dane i szczegó-
łowa analiza materiałów, program „Wiadomości” realizowany przez Telewizję Polską w sposób rażący naruszał 
prawo wynikające z ww. ustawy, jak i z kodeksu wyborczego oraz przyjętych standardów etyki dziennikarskiej.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy przeprowadzona zostanie przez instytucje państwowe kontrola i ocena materiałów upublicznianych 

przez „Wiadomości” Telewizji Polskiej podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

2. Czy Telewizja Polska poniesie prawną odpowiedzialność za prezentowanie nierzetelnych materiałów? 
Czy przewiduje się nałożenie jakichś sankcji?

3. Jakie działania podejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Mediów Narodowych, by takie 
działania nie miały miejsca w przyszłości?

4. Czy są wypracowane realne mechanizmy pozwalające Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie 
Mediów Narodowych na skuteczne reagowanie i zaprzestanie emitowania tak skrajnie uchybiających przepisom 
i standardom dziennikarskim materiałów? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pełnomocnik pokrzywdzonej pani A. N. (adwokat I. R., Kancelaria 

Adwokacka, ul. …w Ł.), prosząc w jej imieniu o pomoc i podjęcie interwencji prawnej.
Podniesienia w pierwszej kolejności wymaga fakt, że p. A. N. oraz jej małoletnie dzieci posiadają status 

pokrzywdzonych w szeregu spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w P. (m.in. w sprawie o sygn. 
akt PR 2 Ds. 567.2018, choć są też inne zawiadomienia pokrzywdzonej) oraz Sąd Rejonowy w P. (II K 1025/16 
oraz II K 86/18) w zakresie przestępstw – przede wszystkim niealimentacji, ale również przestępstwa zmusza-
nia do określonego zachowania – popełnionych na ich szkodę przez męża pokrzywdzonej, podejrzanego T. N.

Należy podnieść, że T. N. jest ojcem małoletnich dzieci p. A. N. – Weroniki, Pawła i Kamila N. oraz pełno-
letniego Michała N. Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny 
Odwoławczy z dnia 19 marca 2015 r., wydanego w prowadzonej sprawie o rozwód (sygn. akt VI C 43/15),  
T. N. zobowiązany jest do zapłaty świadczenia alimentacyjnego w kwocie po 800 zł na każde z dzieci. Od 
dnia wydania postanowienia pan T. N. w ogóle nie respektuje wynikających z niego obowiązków, nie dokonał 
nigdy dobrowolnej zapłaty alimentów, zaś egzekucja (sygn. akt TG Kmp 42/15) prowadzona przez komornika 
sądowego przy Sądzie Rejonowym w P., pana T. G. jest nieskuteczna.

Wskazać należy, że mąż pokrzywdzonej (sprawa rozwodowa jest w trakcie) zupełnie nie poczuwa się do 
partycypowania w kosztach utrzymania dzieci. Wskutek jego bezprawnych działań podejmowanych na szkodę 
A. N. i dzieci pokrzywdzona zmuszona była wyprowadzić się domu przy ul. … w P. W chwili obecnej wynajmuje 
mieszkanie i jej sytuacja majątkowa jest bardzo ciężka. Pracuje zarobkowo, otrzymuje świadczenie 500+ oraz 
alimenty wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny, ale z uwagi na koszty życia w aglomeracji warszawskiej oraz 
liczbę osób będących na jej utrzymaniu jest jej naprawdę bardzo ciężko. Rodzina żyje bardzo skromnie, tak, 
aby przeżyć z miesiąca na miesiąc. Pokrzywdzonej nie stać na żadne zajęcia dodatkowe dla dzieci, rozrywki, 
ledwo udaje się jej dopiąć budżet na podstawowe potrzeby.

T. N. zupełnie lekceważy sobie obowiązek alimentacyjny, jest osobą zdrową, mająca doświadczenie i wy-
kształcenie zawodowe, powiązany jest z wieloma podmiotami gospodarczymi, jednak w sposób instrumentalny 
ukrywa swoje dochody, które pozwalają mu na wystawne życie z jego nową życiową partnerką (jak wynika 
z relacji pokrzywdzonej).

Bulwersujący w tej sprawie jest fakt, że podejrzany T. N. skutecznie uchyla się od odpowiedzialności karnej, 
zaś prowadzące przeciwko niemu postepowania organy ścigania w sposób bierny akceptują jego lekceważący 
stosunek. Z uwagi na rzekome ukrywanie się podejrzanego postepowania przygotowawcze prowadzone przez 
Prokuraturę Rejonową w P. zostały zawieszone, mimo że T. N. jest widywany przez pokrzywdzoną i mieszka 
pod stałym adresem przy ul. … w P.

Pełnomocnik pokrzywdzonej zwracał się bezpośrednio do prowadzącej postepowanie Prokuratury Rejonowej 
w P. w piśmie z dnia 16 października 2018 r. w przedmiocie rozważenia złożenia stosownego wniosku do 
właściwego sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. W odpowiedzi otrzymał 
informację w piśmie z dnia 25 października 2018 r., że „obecnie trwają poszukiwania lokalne podejrzanego T. 
N. i w zależności od ich wyników zostanie podjęta dalsza decyzja co do zastosowania środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 14 dni”. Niestety pomimo upływu już prawie 6 miesięcy nie 
nastąpił żaden postęp w sprawie, która nadal jest zawieszona.

W związku z impasem w sprawie pełnomocnik zwrócił się w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. do wyższej hie-
rarchicznie jednostki, Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przeprowadzenie kontroli postepowań Prokuratury 
Rejonowej w P. pod kątem ich prawidłowości w zakresie czynności mających na celu ujęcie podejrzanego. 
Niestety pismo do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. Brak jest również jakichkolwiek informacji 
o postępach w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w P.
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W związku z powyższymi okolicznościami nie bardzo rozumiem, dlaczego osoba, która ma zarzuty popeł-
nienia przestępstw na szkodę najbliższej rodziny, nie może zostać w sposób skuteczny pociągnięta do odpo-
wiedzialności, dlaczego lekceważący stosunek podejrzanego do organów ścigania nie spotyka się ze stosowną 
reakcją, mogącą pomóc w dochodzeniu sprawiedliwości p. N., przeprowadzeniu sprawnego postępowania 
i zakończeniu krzywdzenia małoletnich dzieci.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rolnicy z woj. lubuskiego, którzy alarmują o bardzo złej 

sytuacji na swoich polach i w uprawach. Synoptycy już teraz zauważają, że zeszłoroczna susza w tym roku 
prawdopodobnie się powtórzy, ale jej skutki będą jeszcze bardziej poważne z uwagi na bezśnieżną zimę i nie-
dobory wody w glebie. Ze względu na słabe ziemie rolne w woj. lubuskim niekorzystne warunki pogodowe 
mogą powodować duże zniszczenia w uprawach lokalnych producentów rolnych. Już teraz rolnicy są bardzo 
zaniepokojeni stanem swoich plonów. Obecnie opady deszczu nie są na tyle intensywne, aby mogły znacząco 
poprawić sytuację na polach.

Mając na uwadze dobro polskich rolników w najbliższej przyszłości, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 
prośbą o bieżące monitorowanie kraju pod względem suszy oraz o zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc rolnikom w razie wystąpienia problemu, tak aby zrekompensować 
producentom rolnym powstałe szkody.

Proszę również o udzielnie mi odpowiedzi na następujące pytanie. 
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad modyfikacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

tak aby zminimalizować skutki suszy, zapewnić środki na wybudowanie deszczowni i małą retencję? Jeśli tak, 
to proszę o przedstawienie zmian wprowadzonych w programie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się lubuscy samorządowcy, którzy informują mnie o problemach, 

jakie napotykają gminy podczas wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, oraz stawki tej opłaty. W ostatnich latach ilość produkowa-
nych odpadów, odbieranych przez uprawnione przedsiębiorstwa, znacznie wzrosła. Zwiększyły się także koszty 
ich utylizacji, składowania oraz koszty pracy. Z kolei mieszkańcy często skutecznie unikają opłat za wywóz 
odpadów komunalnych, zaniżając liczbę osób zamieszkujących w danym miejscu. W konsekwencji samorządy 
co roku dopłacają firmom wywożącym odpady ogromne kwoty z własnego budżetu, co jest sprzeczne z intencją 
ustawodawcy, który założył, że system będzie utrzymywany z opłat pobieranych od mieszkańców. Z tego powodu 
gminy coraz częściej decydują się naliczać opłaty nie wg zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość (sposób zupełnie nieweryfikowalny dla samorządów), tylko na podstawie średniego miesięcz-
nego zużycia wody za rok poprzedni. Gminy próbują wprowadzić przedmiotowe regulacje w drodze uchwał. 
Niestety, obecne przepisy dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach są 
nieprecyzyjne i powodują duże problemy w ich interpretacji. W konsekwencji regionalne izby obrachunkowe 
kwestionują zgodność z prawem wprowadzanych uchwał. Zainteresowani sprawą dziennikarze zwracają uwagę, 
że w niektórych województwach regionalne izby obrachunkowe uchwały podejmują, a w innych nie.

Szanowny Panie Ministrze, od kilku miesięcy sprawą tą interesuje się wiele samorządów, a ich pomysły oraz 
trwające prace nad nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach to dobra okazja do tego, aby ponownie spojrzeć na obecne regulacje prawne dotyczące opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach. W mojej ocenie należałoby doprecyzować przepisy 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tak aby samorządy mogły ustalać wysokość stawek za 
wywóz odpadów komunalnych na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody za rok poprzedni. Takie 
rozwiązanie jest dużo bardziej skuteczne i pozwala określić rzeczywistą liczbę mieszkańców wytwarzających 
odpady komunalne w konkretnej, zamieszkałej nieruchomości. Wprowadzona ustawą metoda naliczania opłat 
za odbiór odpadów na podstawie ilości zużytej wody mogłaby pomóc uszczelnić system poboru opłat za odpady 
komunalne w polskich gminach.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie 
oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Środowiska planuje doprecyzować przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach w aspekcie sposobu naliczania opłat według zużycia wody?

2. Czy gminy zgłaszały Ministerstwu Środowiska problemy wynikające z interpretacji przedmiotowej ustawy?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego docierają niepokojące informacje o trudnej sytuacji finansowej szpitali 

powiatowych, która jest spowodowana stale rosnącymi wydatkami placówek medycznych. Zadłużenie szpi-
tali powiatowych rośnie w bardzo szybkim tempie, ponieważ pieniądze otrzymywane w formie ryczałtów na 
poszczególne procedury medyczne od Narodowego Funduszu Zdrowia nie wystarczają na pokrycie kosztów 
ich funkcjonowania. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wprowadzone 
podwyżki płac dla pracowników szpitali były niezbędne i potrzebne, jednak nie wiązały się one z odpowiednim 
zabezpieczeniem środków na ten cel. Obecnie koszty wynagrodzeń w szpitalach przekraczają 70% ich przy-
chodów. Zła sytuacja szpitali powiatowych odbija się przede wszystkim na pacjentach. Dyrektorzy zamykają 
kolejne oddziały szpitalne i coraz trudniej jest im zapewnić właściwą opiekę medyczną. W przyszłości szpita-
lom powiatowym może grozić całkowita likwidacja, co negatywnie wpływanie na bezpieczeństwo zdrowotne 
wszystkich Polaków. Dlatego dyrektorzy szpitali powiatowych domagają się m.in. wzrostu kwoty ryczałtu 
na rok 2019 o 15% czy rekompensaty wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami 
płacowymi Ministerstwa Zdrowia.

Szanowny Panie Ministrze, szpitale powiatowe zapewniają opiekę szpitalną Polakom oraz zaspokajają 
potrzeby zdrowotne większości z nich. W związku z tym zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie 
stosownych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji szpitali powiatowych, ustosunkowanie się do 
przedmiotowej sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi stały dialog z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Szpitali Powiatowych na temat sytuacji finansowej szpitali powiatowych? Jeśli tak, to proszę 
o opublikowanie raportu z tych konsultacji.

2. Jakie jest Pana stanowisko wobec postulatów przedstawionych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Szpitali Powiatowych?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark, Piotra Zientarskiego i Jana Rulewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Z ogromnym zaskoczeniem i niezrozumieniem przyjęliśmy informację o odwołaniu w trybie natych-
miastowym Pana Krzysztofa Brzózki z funkcji dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA).

Przez lata mieliśmy okazję współpracować w Senacie RP z Panem Krzysztofem Brzózką. Pan Dyrektor 
dał się poznać jako człowiek bezkompromisowo i z uporem walczący o zmniejszenie zjawiska, jakim jest nad-
mierne spożycie alkoholu w Polsce. Współpraca ta miała miejsce za kadencji kilku rządów i wielu ministrów 
zdrowia. Jego głos jako eksperta był chętnie słuchany na posiedzeniach komisji senackich. Wygłaszał on opinie 
często sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem rządu, jednakże zgodne z celami kierowanej przez niego instytucji 
państwowej. Problem alkoholizmu dotyka bowiem ludzi bez względu na przekonania polityczne czy pozycję 
społeczną.

Tym dziwniejsze wydaje się użycie przy odwołaniu sformułowania o „utracie zaufania” ministra zdrowia. 
Należy przypomnieć, że Pan Krzysztof Brzózka pełnił swoją funkcję przez cały czas trwania obecnego rządu 
i otrzymywał od ministra zdrowia absolutorium finansowe za każdy rok swojej działalności. Podobnie żadnych 
zastrzeżeń dotyczących kierowanej przez niego instytucji nie wnosiła Najwyższa Izba Kontroli.

Pan Krzysztof Brzózka został powołany na stanowisko dyrektora PARPA w 2006 r. Był inicjatorem i koor-
dynatorem wielu programów badawczych i kampanii społecznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, liderem największych w historii Unii Europejskiej badań nad monitorowaniem 
i epidemiologią problemów alkoholowych RAHRA SEAS, obejmujących ponad 20 państw UE, inicjatorem – 
we współpracy z WHO – badań epidemiologicznych i wdrażania procedur diagnostycznych dotyczących słabo 
rozpoznanego wcześniej w Europie, a szczególnie w Polsce zjawiska FASD i znaczącego rozwoju tej dziedziny 
wiedzy. Od maja 2012 r. reprezentował Polskę w CNAPA (The Committee on National Alcohol Policy and 
Action) przy Komisji Europejskiej. Od maja 2014 r. powołany jako jedna z 2 osób z europejskiego regionu 
WHO przez Sekretariat WHO do zespołu koordynacyjnego ds. wdrożenia globalnej strategii redukcji szkód 
powodowanych przez alkohol, a od września 2014 r. – członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad 
Profilaktyką (EUSPR). Warte podkreślenia jest bezprecedensowe przenoszenie polskiej wiedzy i doświadczeń 
na teren okręgu lwowskiego na Ukrainie i rozwinięcie tam, we współpracy z władzami tego Okręgu i Kościołem 
grekokatolickim, polityki regionalnej, a we współpracy z uczelniami lwowskimi – badań oraz systemu szkoleń 
w dziedzinie profilaktyki i lecznictwa odwykowego. Nie bez znaczenia jest zdecydowany rozwój i wprowadzanie 
konkurencji i najnowszych terapii do szkolenia psychoterapeutów uzależnień.

Wobec wyjątkowego merytorycznego wkładu Dyrektora PARPA w rozwiązywanie problemów alkoholowych 
w Polsce chcielibyśmy poznać faktyczne przyczyny odwołania Pana Dyrektora Krzysztofa Brzózki.

Niepokoją przy tym doniesienia medialne, że rzeczywistą przyczyną było stanowisko zaprezentowane przez 
dyrektora PARPA w Senacie przy pracach nad petycją polskich abstynentów i specjalistów terapeutów w spra-
wie cofnięcia zmian prawnych łączących lecznictwo uzależnionych od alkoholu z lecznictwem uzależnionych 
od narkotyków, odmienne od stanowiska Ministerstwa Zdrowia i zespołu pani poseł Zwiercan. Faktem jest, że 
odwołanie nastąpiło w krótkim czasie po posiedzeniu komisji senackiej.

Jednocześnie prosimy o informację, jakie kwoty i w ramach jakich konkursów zostały przeznaczone na 
finansowanie działalności NZOZ Terapia-24 Ośrodek Psychoterapii, prowadzonego przez PHU „Magnes” Sp. 
z o.o. w ośrodkach w Kościerzynie i Jastrzębiej Górze w latach 2015–2019 w ramach umów zawartych przez 
NFZ i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (w tym dofinansowanie ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Ile osób skorzystało w poszczególnych latach z terapii w tych 
ośrodkach? Ile osób liczy zespół terapeutów i czy wszyscy oni posiadają stosowne certyfikaty do pracy z oso-
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bami uzależnionymi? Czy w latach 2015–2019 prowadzone były w tych ośrodkach kontrole ze strony instytucji 
podległych Ministerstwu Zdrowia?

Grażyna Sztark 
Piotr Zientarski 
Jan Rulewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

4 czerwca 1989 r. narodziła się III Rzeczpospolita.
Rok 1989 obfitował w przełomowe wydarzenia w historii Polski i Europy. Wybory przeprowadzone 4 czerwca 

były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji 
i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. W ich trakcie, a także podczas kuluarowych rozmów w Magdalence 
ustalono wprowadzenie drugiej izby parlamentu (Senat) i urzędu Prezydenta PRL, jak również uzgodniono 
kształt ordynacji wyborczej.

Zgoda władz na wolne wybory do Senatu skłoniła przedstawicieli opozycji do akceptacji kompromisowego 
podziału mandatów w Sejmie. Zaaprobowano wysuniętą przez komunistów proporcję 65:35. Oznaczało to,  
że aż 299 mandatów miało być z góry zagwarantowane członkom PZPR i jej politycznym przybudówkom.

Co ciekawe, jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, jeszcze w początku kwietnia ankietowani 
Polacy bardzo powściągliwie oceniali efekty Okrągłego Stołu. Postrzegali je jako niewątpliwy sukces obozu 
solidarnościowego, ale wcale nie uznawali za impuls do podejmowania aktywnej działalności politycznej 
(„Okrągły Stół”. Opinie o przebiegu i politycznych rezultatach rozmów (2), CBOS, kwiecień 1989 r.).

Duch zmian był jednak odczuwalny. Poparcia solidarnościowym kandydatom udzielili nie tylko znani polscy 
artyści i ludzie kultury, ale także zachodnie gwiazdy (m.in. Jane Fonda i Stevie Wonder). W czasie spotkań 
kolportowano na wielką skalę tzw. ściągi, mające ułatwić wyborcom sam akt głosowania. Zaznaczono na nich 
jedynie nazwiska kandydatów Solidarności, zalecając równocześnie skreślanie wszystkich innych nazwisk, 
w tym także tych umieszczonych na liście krajowej. Ściągom towarzyszyła akcja plakatowa z hasłami „Z pod-
ziemia do zwycięstwa” czy „Dobry komunista to skreślony komunista”.

Podczas pierwszej tury wyborów, jak mówi prof. Antoni Dudek, miliony Polaków zadały przy pomocy 
kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze. Poprzez swój głos Polacy powiedzieli „nie” Polsce 
Ludowej. Wykreślili prawie wszystkich komunistów z tzw. listy krajowej, na której znaleźli się przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych i partyjnych, ludzie związani z PZPR. Z kolei kandydaci komitetów oby-
watelskich obsadzili 160 ze 161 możliwych do zdobycia mandatów poselskich oraz 92 mandaty senatorskie. 
4 czerwca przyniósł przeżycia odzyskanej podmiotowości: najpierw niedowierzanie, niekiedy może obawę, 
a w końcu euforię. Narodziła się III Rzeczpospolita.

„Przeciwnik ostro walczył od początku do końca, posługując się różnymi środkami. My działaliśmy w «bia-
łych rękawiczkach», nie wykorzystując nawet ewidentnych okazji. Wyniki wyborów przeszły oczekiwania 
opozycji. Zaszokowały też nas, nie wiemy, jak się zachować. Wybory do Senatu to nasza całkowita klęska”  
– oceniał Czesław Kiszczak 5 czerwca 1989 r. podczas posiedzenia Sekretariatu KC PZPR.

Mimo niewątpliwych sukcesów strony solidarnościowej tzw. wybory czerwcowe mają także swoją trud-
niejszą stronę. Po pierwsze, w głosowaniu 4 czerwca nie wzięło udziału 10 milionów Polaków z 27 milionów 
uprawnionych do głosowania, co stanowiło zwiastun niskiego zaangażowania w kolejnych, już w pełni demo-
kratycznych wyborach parlamentarnych i samorządowych oraz, szerzej, w życiu publicznym.

Po drugie, świetny rezultat pierwszej tury wyborów w pewnym zakresie został podważony w kolejnych 
dniach. Mianowicie 8 czerwca na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej przedstawiciele Solidarności pod 
wpływem nacisków ze strony komunistów (Kiszczak stwierdził, że „kampania wyborcza opozycji miała w całej 
swojej wymowie charakter konfrontacyjny, odbiegający od ducha Okrągłego Stołu”) zgodzili się na zmianę 
ordynacji wyborczej między pierwszą a drugą turą ciągle niezakończonych wyborów, co stanowiło ewenement 
na skalę światową.

Zaakceptowano zmianę zasad wyborów w trakcie ich trwania, co skutkowało przeniesieniem 33 manda-
tów z listy krajowej do okręgów i ich pełnym obsadzeniem przez władzę w czasie drugiej tury, 18 czerwca. 
Następnie, 19 lipca, dokonano wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Obie decyzje spotkały się 
z gorzkim przyjęciem przez wielu szeregowych członków Solidarności. Przeciwko kompromisowi wystąpiły 
też antykomunistyczne ugrupowania młodzieżowe, domagając się całkowitego odsunięcia PZPR od władzy 
i przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów.

Niezależnie od tego wybory czerwcowe okazały się kluczowym wydarzeniem w procesie rozkładu dykta-
tury komunistycznej. Jeszcze w przeddzień drugiej tury wyborów Mieczysław Rakowski zanotował na kartach 
swojego dziennika: „Gdzieś tam, w zakamarkach mózgu, tkwiło przekonanie, że wybory na pewno wygramy, 
przecież zawsze wygrywaliśmy”. Te nadzieje komunistów okazały się płonne – wyborcza klęska PZPR zapo-
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czątkowała efekt domina w drodze do wolności, doprowadziła do destrukcji systemu politycznego budowanego 
przez komunistyczne władze na przestrzeni ponad 40 lat.

W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym 
przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te stanowiły 
moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce i zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Bożeny Borys-Szopy

Zwracam się do Pani Minister w sprawie zgłaszanej mi przez przedstawicieli gmin, a dotyczącej ponoszenia 
kosztów pobytu w domu pomocy społecznej.

Obowiązek uiszczania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wprowadza art. 60 ust 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedną z zasad wyrażonych w tej ustawie jest zasada finansowania pomocy 
społecznej ze środków publicznych. Zasadę tę poprzedza obowiązek wnoszenia odpłatności za pobyt pacjenta 
w DPS przez samego mieszkańca DPS, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi. Samorządy terytorialne 
nie tylko mają obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej, ale muszą również ponosić związane z tym 
obciążenia finansowe. Wysokość opłat nie jest określona ustawowo.

Niejednokrotnie zdarza się, iż pacjenci przed uzyskaniem prawa do pobytu w DPS lub już w trakcie pobytu 
dokonują przeniesienia prawa własności posiadanych nieruchomości na członków rodziny lub nierzadko osoby 
trzecie. Tym samym pozostają bez majątku i możliwości płacenia za DPS.

Czy w związku z tym ministerstwo planuje podjąć kroki prawne w celu wyeliminowania rozwiązań obcią-
żających kosztami ich pobytu jednostkę samorządu terytorialnego?

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na ostatnim spotkaniu z członkami Aeroklubu Koszalińskiego i sekretarzem generalnym Europejskiej 

Federacji Mikrolotowej zostałem zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do ratowania polskiego lot-
nictwa lekkiego przed chaosem i izolacją, jak twierdzą moi wyborcy od wielu lat działający w organizacjach 
lotnictwa amatorskiego. W imieniu wielce zaangażowanych pasjonatów i znawców lotnictwa lekkiego zwracam 
się z pytaniami, na które oczekuję odpowiedzi.

1. Kiedy w Polsce wprowadzony zostanie opt-out? Na jakim etapie jest przygotowanie deklaracji opt-out, 
której opublikowanie jest konieczne do wprowadzenia limitu maksymalnej masy startowej 600 kg dla samo-
lotów ultralekkich?

2. Czy została przeprowadzona analiza ryzyk wdrożenia aktualnych przepisów związana przede wszyst-
kim z utrzymywaniem wysokiego poziomu bezwypadkowości? I czy nowa inicjatywa została skonsultowana 
z towarzystwami ubezpieczeniowymi?

3. Czy przed wdrożeniem aktualnych przepisów przeprowadzona była analiza wpływu na stosunki między-
narodowe państw ościennych w zakresie uznawania certyfikatów?

4. Czy zignorowanie zaproszenia do współpracy z Grupą Wyszehradzką i Niemcami nie zostało ocenione 
jako politycznie szkodliwe dla Polski?

5. Jakich argumentów będzie używać Ministerstwo Infrastruktury i ULC w kwestii zachowania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa w przypadku wątpliwości ze strony instytucji europejskich (np. EASA) w sytuacji, 
gdy Polska, podnosząc masy startowe urządzeń latających, jednocześnie skrajnie zliberalizuje system nadzoru 
nad zdatnością początkową?

Polska jest białą plamą na mapie europejskiego lotnictwa lekkiego, a w szczególności amatorskiego. Warto 
wziąć przykład państw sąsiednich, Czech, Słowacji i Niemiec, w których to lotnictwo amatorskie stało się 
znaczącą dziedziną gospodarki, polem do innowacyjności i źródłem prestiżu.

Piotr Zientarski
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